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Průběh obhajoby: 
Autor prezentoval svoji diplomovou práci. Zabýval se lingvistickou analýzou Rudého práva z roku 1975, zaměřil se na 

konkrétní jazykové prostředky, které se v textu objevují a slouží manipulaci. Tisk z tohoto roku si vybral, protože to je rok, kdy 

už probíhala normalizace, kterou reflektovaly jisté opakující se rubriky. Prostředky sugestivnosti, způsobující manipulaci, 

autor roztřídil podle různých autorů, šlo např. o opakování, expresivitu, intertextualitu, hodnocení.  

 

Vedoucí práce ohodnotil práci jako velice zdařilou stylistickou analýzu a vysoce ohodnotil i formální stránku práce.  

Otázky a náměty: 

1. Prosím, aby se student ještě zamyslel nad možnosti užívání superlativu adjektiva svatý. 

2. U obhajoby by mohl autor vyjádřit názor, které z uváděných a rozebíraných prostředků persváze považuje za obzvlášť 

nebezpečné a proč.  

 

Student prezentoval jisté paralely v užití superlativu nejsvětější v církevním kontextu a kontextu užití ve sledovaných 

novinách, upozornil na možnosti stupňování výrazu podle současného přístupu Jazykové poradny UJČ AV ČR, v. v. i. Za 

nejnebezpečnější napadení jazyka považuje klišé, vyprazdňování významu slov a jejich záměny, s tím související neustálé 

opakování, které proniká do každodennosti 

  

Oponentka práci hodnotila také jako velmi dobrou. Postrádá v ní odkazy na Macurův Šťastný věk.  

Otázky a náměty:  

1. Proč autor analyzoval tisk právě z roku 1975. 

2. Autor by se měl zaměřit na význam klišé boj, bojovat, zápas.  

3. Jak vnímá dnešní užívání prostředků persváze v českých denících? 

4. Které prostředky typické pro totalitní propagandu se užívají i dnes? 

5. Podle čeho se autor rozhodoval, když od sebe oddělil kap. Hodnoceni a Expresivita/emocionalita.  

6. Diplomant by se mohl zamyslet nad použitím termínů komunismus a socialismus.  

Student upozornil na odkazy na Macuru u ostatních autorů, dále vidí práci Macurovu jako spíše literární než lingvistickou 

(Macura odkazuje sám spíše na Fidelia). Floskule užívané současnými politiky analyzuje v práci D. Šlosar, jako typicky 



převzatá klišé uvádí slovo úloha, cesta, fronta, objevují se i v publicistických textech, nové prostředky uvádí i Slovník floskulí 

(např. kauza, charizma, napříč politickým spektrem apod.). Manipulace v současných denících často vykazuje stejné 

prostředky jako manipulace socialistického periodika. Rok 1975 byl vybrán náhodně. Klišé boj, bojovat, zápas zpracovává i D. 

Šlosar, vidí tato klišé jako určité konceptualizování skutečnosti, boj uvádí i v. Macura – boj o mír, boj s mandelinkou 

bramborovou, totalita potřebuje protivníka, proti kterému neustále bojuje. Rozčlenění hodnocení a expresivity/emocionality 

vychází z potřeb práce a z koncepce Encyklopedického slovníku češtiny. Užití termínů socialismus a komunismus bývá mezi 

lidmi považováno za synonymní, ale dobově byly chápány různě (viz i Slovník spisovného jazyka českého), za synonymní je 

nepovažuje ani synonymický slovník Paly a Všianského.  
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