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Průběh obhajoby: 

Studentka prezentovala svoji diplomovou práci, jak se vytváří mediální obraz mrtvého a pachatele. 

Užívání slova vražda je dodržována ve významu, který je definován úmyslem, zabití je užíváno pro 

nezáměrné zabití. Obraz pachatele je v tisku zobrazen velice expresivně a jednotky napomáhají 

persvazivní funkci textu, zejména v bulvárním tisku. Samotný název činu se v bulvárním tisku užívá v 

podobě formy zavraždit nebo jako dysfemizmus, v nebulvárním tisku spíše eufemizmy. Oběť  bývá 

označována obecně, slovo oběť zejména pro nehody, v bulvárním tisku se oběť pojmenovává expresivně 

– zjišťují se informace, identita apod. Velkou roli hrají expresivní adjektiva.  

Co se týče struktury zpráv, jsou strukturovány na principu obrácené pyramidy.  

 

Vedoucí práce 

V práci je použita základní stylistická literatura a literatura věnovaná problematice médií. Postrádám více 

dílčích studií. Pasáž věnovaná pojetí sledovaných lexémů v zákoně má příliš rozsáhlý úvod.  

Autorka mísí odborný styl s publicistickým, objevuje se několik chyb – vyznačeny v textu práce 

  



 

Dotazy a připomínky vedoucího práce  

Prosím, aby autorka vytvořila pro obhajobu přehled několika stereotypů, které se ve spojení s tématem 

objevovaly.  

V závěru autorka používá často slovo termín. Jde ve všech případech o termíny?  

 

Reakce autorky 

Objevují se stereotypní vyjádření, kdy substantivum vrah se objevuje ve spojení s konkrétní osobou, často 

nefunguje presumpce neviny – označení pachatel, vrah apod. pro dosud neodsouzené, deviant se objevuje 

pro označení pachatele či obviněného ze znásilnění. Vyskytují se stereotypní atributy. Expresiva jako 

bestie, zrůda.  

Autorka užila v závěru nejen termíny, ale i výrazy, které mají terminologizovanou povahu.  

 

Oponent práce 

Seznam použité literatury v rozsahu 1 strana mi pro magisterskou diplomovou práci nepřipadá 

dostatečný. 

s. 37, 38 a s. 48–50: Výpovědi a názory známých, rodiny, odborníků by měly být zařazeny do jiné 

kapitoly, nebo by měly být rozebrány z hlediska „role sledovaných lexémů“.  

Kapitola 8 vychází pouze z teoretických zdrojů, nezahrnuje analýzu primárního materiálu, nebo jen zcela 

minimálně. 

Některé pasáže by si zasloužily podrobnější analýzu. Proč např. není rozveden úsek o katastrofách (s. 60) 

nebo „tajemství pomníčků (s. 59)? 

Celkově je v práci uvedeno příliš mnoho výčtů a příkladů na úkor vlastní analýzy (s. 49, 45 apod.). 

Domnívám se, že např. rozdělení jednotlivých zpravodajských hodnot do kapitol je zbytečné. 

V určitých pasážích není patrný zdroj citace (např. s. 7, 25, 52, naznačeno v textu). 

Místy se autorka odklání od odborného stylu. Stylistické a pravopisné nedostatky jsou naznačeny v textu 

(např. s. 7 – našim, s. 26 atd.). 

 

Dotazy a připomínky oponenta práce 

V anotaci autorka uvádí, že v práci se uplatňuje metoda kognitivní lingvistiky. Mohla by autorka tuto 

metodu popsat a uvést, jakým způsobem ji v práci aplikovala? 

s. 12: Proč autorka mezi zpravodajskými hodnotami nezmiňuje i „zpracovatelské hodnoty“? 

s. 14: Mohla by autorka vysvětlit, jak probíhal výběr materiálu? Z jakého období např. pochází korpus 

zkoumaných textů? 

Proč autorka zařazuje metafory a metonymii do kap. struktura zpráv (viz s. 53, 71) 

S. 55: Jaký je postoj autorky k užívání adjektiva tragická? 

S 57: Jak autorka hodnotí vyjádření utrpěl vážná/smrtelná zranění, zranění nebyla slučitelná se životem, 

na místě podlehl, zahynul, zemřel stylisticky, z hlediska persvazivnosti? 



S. 66: Výraz krvavá lázeň není expresivní? 

 

Reakce autorky 

Metodu kognitivní lingvistiky autorka neaplikovala, ačkoliv původně zamýšlela.  

Zpracovatelská hodnota zprávy je definována Jirákem.  

Zařazení metonymie a metafory do struktury bylo nezáměrné, mělo být u lexikálních prostředků.  

Autorka charakterizovala sémantické rysy vázané na dotazované lexémy, které posilují persvazivnost 

textu a mají expresivní charakter. 
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