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Diplomandka si stanovila poměrně nekomplikované téma, a to „charakterizovat stylotvorné 

prostředky zpravodajských textů v dánštině“ (str. 2) Zejména analýza primárních pramenů, 

tedy deseti různých novinových textů, je velice obsažná, a co do rozboru jednotlivých 

stylotvorných prostředků, např. tropů a větných členů je také podrobná. Ovšem už k tomuto 

prvotnímu pozitivnímu hodnocení lze připojit kritiku. Výčet jednotlivých výrazových 

prostředků je v převážné většině naprosto mechanický a není dostatečně kriticky zhodnocen. 

Ke kladům práce tudíž patří podrobný rozbor primárních textů, zápory nad klady však 

bohužel převažují, tento posudek je tedy koncipován více méně jen jako výčet připomínek a 

kritických poznámek. 

Výtku si zaslouží častá nekonzistentnost diplomandčiných tvrzení. Tento fakt poznamenává i 

metodický úvod, který je v každé absolventské práci klíčový. Hned v prvním odstavci na 

straně 2 se tak dočítáme, že půjde o „kvantitavní výzkum, který je založený na deduktivní 

metodě.“ Na straně 4 přitom stojí, že „(h)lavní metodou je ʾkvalitativní a kvantitativní 

analýzaʾ shromážděného materiálu“. Jako by diplomandka nevěděla, co hodlá podnikat, a jen 

žonglovala s pojmy. Přitom už samotné diplomandčiny uvozovky v citátu jsou zarážející, jde-li 

o výraz, který není blíže specifikován a není uveden konkrétní odkaz k sekundárnímu 

pramenu. Dodejme ještě, že úvodní tvrzení o kvantitativním výzkumu nekoresponduje 

objemem zkoumaného materiálu. 

Dále se zastavme u diplomandčina problematického užívání terminologie. V analytickém 

oddílu operuje soustavně výrazy „konjukt“, „disjunkt“, setkáváme se rovněž s termínem 

„adjektivní vedlejší věta“ (str. 26). Očekávám, že diplomandka svou volbu terminologie, a to 

s konkrétním poukazem na sekundární literaturu, u obhajoby zdůvodní a podloží pádnými 

argumenty. Jednoznačně nevhodné je používat dánské označení pro gramatické jevy, navíc 

bez jakéhokoli vysvětlení, jako je tomu v případě dvou variant trpného rodu v dánštině 

(dánské výrazy es-passiv a blive-passiv, které diplomandka překládá jako es-pasívum a blive-

pasívum). To, že jsou oba výrazy a potažmo gramatické jevy ponechány bez vysvětlení, zaráží 

tím spíše, že je v dánštině mezi oběma pasivnímu konstrukcemi pragmatický a stylistický 

rozdíl, což se bytostně dotýká diplomandčina tématu. Nepřekládání dánských výrazů 

považuji v česky psané práci obecně za problematické (viz např. str. 16), neboť dánština je 

jazyk malý, a případný okruh recipientů práce se tudíž omezuje pouze na české 

skandinavisty, což rozhodně není žádoucí. 

 



Rovněž práce se sekundární literaturou je problematická. V celém teoretickém úvodu není 

z větší části patrné, kde se jedná o citát, kde o parafrázi a kde o diplomandčin vlastní text. To 

patří k nejzásadnějším prohřeškům diplomové práce. Takříkajíc difúzní zacházení s prameny 

dokládá i naprosto zmatený oddíl 2.5.2, z něhož nelze vydedukovat, který z teoretiků 

uvedených v předchozím oddílu, co tvrdí, a co z toho pro diplomandčin postup vyplývá. 

Rozbor sekundárních pramenů místy neodpovídá tomu, co se posléze dočítáme v citátu, 

kterým chce diplomandka svůj výklad podložit. Příkladem, kdy citát dokládá dokonce opak 

diplomadčina tvrzení, může být pasáž na stranách 5 a 6, kde diplomandka cituje švédského 

lingvistu Nilse Erika Enkvista. Nejprve čteme, že tento vědec „je toho názoru, že by se 

stylistika měla výlučně zaměřit na text a nezabývat se komunikativní situací či ostatními 

sekundárními faktory.“ Ve vlastním citátu ovšem stojí toto:  „Thirdly, style has been viewed 

as a CONNOTATION, whereby each linguistic feature acquires its stylistic value from the 

textual and situational enviroment.“ 

Pokud jde o dánské reálie, nelze souhlasit s diplomandčiným nepřímým tvrzením ze strany 3, 

kde podává stručnou charakteristiku analyzovaných deníků, že Morgenavisen Jyllands-

Posten je bulvární periodikum. Možná se diplomandka tohoto tvrzení ani dopustit nechtěla, 

nicméně z její formulace to vyplývá. Charakteristika periodik, s nimiž diplomandka pracuje, je 

vůbec nevyhovující, neboť je neadekvátně stručná, především však je čerpána z oficiálních 

webových stran jednotlivých novin. Zřejmě z tohoto důvodu se čtenář diplomové práce 

nedozví, že deník Ekstra Bladet na rozdíl Morgenavisen Jyllands-Posten bulvárem je. Zato se 

dočítáme, že „(p)růměrný čtenář (…) je ekonomicky zajištěný muž středního věku, který má 

liberální postoje a žije ve větším městě.“ (str. 20) 

Práci sice doporučuji k obhajobě, ovšem v hodnocení váhám mezi „dobře“ a „neprospěla“. 

Ke konečnému rozhodnutí se přikloním až na základě diplomandčiny obhajoby. 
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