
Posudek vedoucí práce na diplomovou práci Taťány Huškové 

na téma 

Zpráva a reportáž – stylistická analýza zpravodajských útvarů v dánštině. 

124 str. textu, 10 stran příloh. ÚGS FF UK 2012. 

 

Vedení diplomové práce jsem převzala poté, co jsem byla seznámena s osudem 

prvního elaborátu, který neuspěl a byl psán dánsky. Podle rozhodnutí 

kompetentních kolegů měla být práce napsaná česky. 

Na jaře mi kol. Hušková  poskytla  nový úvod ke své české práci. Měla jsem tu 

výhrady k dosavadní metodologii a okomentovala písemně dispozici práce.  

Nabyla jsem dojmu, že diplomantka má velké mezery s prací se sekundární 

literaturou a v teoretickém uvažování a sdělila jí, co nejdůležitějšího má 

přepracovat. Konstatovala jsem, že vzhledem k moderním metodám v německé 

stylistice a s ohledem na mnou preferovaný styl empirické práce bych měla 

v tomto rozsahu značné výhrady, protože analyzovaného materiálu je velmi 

málo na to, aby se daly vyvozovat solidní závěry.  Kompletní přepracování 

s novou metodologií by však vyžadovalo alespoň jeden rok a trochu elánu.  

Vzhledem k časové nouzi (bylo mi sděleno, že končí akreditace oboru), jsem 

proto navrhla toto řešení: Pracovat alespoň s více texty z archivních čísel 

dánských novin z  internetu a diplomantku vést tak, aby většinu práce tvořily 

poctivé empirické analýzy.  Těm se měla věnovat zajména. (Konsultací k 

obecné části bylo málo, hlavní část práce byla psána v době prázdnin.) Hlavní 

odbornou konsultantkou práce byla naše přední expertka na stylistiku,  Prof. Dr. 

Jana Hoffmannová, DrSc.  Její vliv se projevil na práci zřejmě pouze tím,  že 

jsou citovány prameny ke stylistice české. Sekundární literatura z dánsky psané 

práce byla do nové převzata. Nevím ale, kolikrát diplomantka využila 

odborných konsultací, protože při evidentní nezkušenosti vyhodnocovat to 

podstatné ze sekundární literatury a  mísit dánské, české  a britské autory v 

celém textu (viz např. návaznost bodů 2.3 a 2.4 na str. 10 a 11) práci  opravdu 

neprospělo.  

Vznikla tedy nová, materiálově bohatší práce. Oproti původní dánské verzi se 

místy mírně zlepšila práce se sekundární literaturou (citace českých pramenů ke 

stylistice),   kterou jsem diplomantce po první konsultaci kladla na srdce a 

doufala  jsem (zřejmě marně), že budou mezi prací původní a nynější na základě 



jejího poučení s nešťastným dánským textem velké rozdíly.  Nicméně  citace 

a komentáře autorky,  které na sebe někde více či méně podivně navazují,  místy 

spíše představují  nešťastně krácený a překládaný kompilát.  Příklad:  Hned na 

str. 5 dole  se nám Nils Erik Enkvist jeví jako vědec rozporuplných názorů, 

protože  jeho postoj k oddělení pragmatiky a stylistiky není z textu jasný – 

metajazyk  (komentář) a citát nejsou v souladu. Oproti této české pasáži byla 

dánská verze této pasáže lepší, protože z ní vyšel Enkvist  jako ten, kdo 

respektuje vzájemně se doplňující  rozdílné přístupy ke stylu: analýzy textů  a  

komunikativních situací  nelze přece od sebe dost dobře separovat… Proč tedy 

byl jeho přístup komentován inteligentněji v dánské verzi a v české už ne? 

Skrývá se za tímto místem neporozumění, anebo nějaká formální vynechávka 

způsobená spěchem? (Podle stylu práce s literaturou se mi jeví 

pravděpodobnější ta první možnost.) 

Špatná je práce s terminologií. Mrzí mě to, protože na tento problém ( např. 

disjunkt, konjunkt ) jsem ve své elektronické opravě velmi důrazně upozornila! 

Soubor mám archivován. Bohužel diplomantka mé komentáře přešla. Tato a jiná 

opomenutí   (stylistická vágnost českého analytického popisu dánského textu, 

nepřeložené dánské citace do češtiny atd.) kazí bohužel dojem z práce. Některé  

detailní  analýzy jsou ale docela zdařilé. 

 Při lexikální analýze nelze izolovat jednotlivá slova (str. 110 ve shrnutí)  a 

nevšímat si jejich okolí – typických spojení a frazémů (skudt som en hund, 

harde hunde) , dále pak jejich výskyt  neodborně komentovat („v obou titulcích 

se vyskytuje  slovo hund“ str. 110): to by se nemělo přihodit absolventce 

filologie. 

Vzhledem k tomu, že si vysvětluji jmenované jevy nejen velkým spěchem , 

v němž práce vznikala, ale i nedostatečnou erudicí autorky, navrhuji, aby 

diplomantka  využila své šance obstát při obhajobě a připravila se důkladně na 

následující otázky: 

1. Existuje vůbec  tzv. publicistický styl? Které faktory ztěžují jeho definici? 

(= Které  argumenty hovoří proti jeho existenci?) Určete vztah termínů 

publicistický styl  a zpravodajský styl a uveďte zcela přesně, z  kterých 

pramenů vycházíte. Kontrastujte přístup vybraných dánských  a českých  

autorů. Zobecněte. 

2. Vysvětlete, proč se v titulcích novin dost často vyskytují frazémy. 



3. Podejte vysvětlení termínů: spatio-temporální faktory, disjunkt, konjunkt, 

substantivní/adjektivní vedlejší věta. Přiřaďte těmto termínům přesné 

české ekvivalenty. 

4. Fonologickou rovinu zmiňujete, ne vždy pro ni ale nacházíte doklady. 

Které jevy se jí tedy týkají nebo by se jí mohly týkat? Je Osama versus 

Obama  paralelismus? Z které definice paralelismu vycházíte? 

V tomto posudku jsem nemohla zmínit všechna problémová místa, práci ale 

přesto doporučuji k obhajobě, a to  především kvůli práci s materiálem a 

analýzám.  Její výsledek závisí na úrovni odpovědí k výše uvedeným otázkám. 

 

Praha dne 6. 9. 2012 

 

 

 

       Doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. 

 

 

 


