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Diplomová práce Venduly Šilhanové je rozdělena do šesti kapitol. Přispívá ke studiu 

jazyka časopisů pro mládež, věnuje se projevům akceptability v tištěných médiích určených 

mládeži jakožto specifické sociální skupině. Jedná se tedy o téma aktuální jak z hlediska 

j azy ko vědného, tak z hlediska mediální výchovy, která pomalu proniká do českých škol. 

V první kapitole autorka představuje zkoumaný materiál - soubor časopisů z let 2002 -

2005, konkrétně časopisy Bravo, Bravo Girl!, Dívka, Top dívky, Popcorn, ABC a Cosmogirl. 

Seznamuje nás s metodami výzkumu, dosavadními výsledky výzkumu jiných autorů a s cílem 

práce. 

Následující kapitola shrnuje teoretická východiska, se kterými se autorka seznámila 

v sekundární literatuře. Věnuje se např. pojmům jako jazyk / mluva mládeže, psanost / 

mluvenost, textová lingvistika, textualita, zabývá se terminologií textové lingvistiky a 

vymezuje pojem akceptabilita textu. Vymezení termínu médium se mi jeví jako příliš úzké, 

ale pro tuto práci dostačující. 

Ve třetí kapitole autorka poměrně podrobně představuje a porovnává jednotlivé časopisy 

určené mládeži, popisuje jejich obsah, množství a charakter reklamního materiálu, srovnává 

periodicitu, cenovou dostupnost a cílové skupiny časopisů. 

Čtvrtá a pátá kapitola je zaměřena na strategie, které využívají autoři časopiseckých textů, 

aby oslovili svoje čtenáře, přitáhli je, udrželi si jejich přízeň. Nejprve autorka klasifikuje 

prostředky akceptability (téma, strukturace a délka textu, volba útvaru národního jazyka, 

lexikum, syntaktické prostředky, kontaktní prostředky, aktualizace) a vymezuje jejich funkci. 

Tyto prostředky potom analyzuje a porovnává na jednotlivých žánrech (úvodník šéfredaktora, 

interview, reportáž, recenze, zpráva, návod, fotoromán a vlastní texty čtenářů). 

V poslední kapitole se autorka věnuje využití časopiseckých textů ve škole, nastiňuje 

některé aktivity, které mohou s pomocí textů učitelé využít při výuce jazyka, slohu i mediální 

výchovy v užším pojetí. 



Celková úroveň diplomové práce je velice dobrá z hlediska obsahového i formálního, 

autorka se vyjadřuje kultivovaně. (Doporučuji pouze sjednotit zkratku str./s. v citacích.) 

Oceňuji míru samostatnosti práce, kterou autorka prokázala i v teoretické části, protože 

dostupné sekundární literatury týkající se akceptability textuje omezené množství. Zkoumané 

texty byly vhodně vybrané (včetně časopisu ABC, který představoval jakousi výjimku, 

kontrast). Za přínosnou část považuji návrhy na využití časopiseckých textů při výuce, které 

by bylo možno ještě rozšířit. 

Práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce, a doporučuji ji tedy к 

obhajobě. - л v 

Návrh klasifikace: / ( ^ A ^ & í 

Náměty к obhajobě: 

1) Diplomantka se v práci zabývá poněkud více pozitivními vlivy časopisů na mládež 

(identifikace s vrstevníky, svěřování se, pocit důvěrnosti, získávání informací 

z oblasti intimního života atd.), negativní vlivy zmiňuje velice okrajově 

(manipulace, vliv na spotřebitelské návyky, ovlivnění postojů a hodnot). Zajímalo 

by mě, jak autorka tyto a další negativní vlivy vnímá, zda si uvědomuje jejich 

nebezpečí. Na straně 92 autorka říká, že je třeba odhalovat manipulaci a naučit sej í 

bránit. Byla bych tedy ráda, kdyby navrhla nějakou aktivitu s časopisovými texty, 

která by k tomu směřovala. 

2) Jsou projevy akceptability ve zmíněných časopiseckých reklamách stejné nebo 

podobné jako projevy v samotných časopisových textech? 

3) Přestože si uvědomuji, že pro potřeby této diplomové práce je vymezení termínu 

médium dostačující, mohla by se autorka na základě citované odborné literatury 

zamyslet nad poněkud širším, podrobnějším vymezením tohoto pojmu. 

4) „Obsahová náplň časopisů pro mládež (mimo ABC) často připomíná bulvár..." (s. 

98). Autorka by se mohla zamyslet nad tím, zda a jak by učitelé mohli s bulvarizací 

médií v hodinách českého jazyka pracovat, jaký tiskový materiál k tomu využít, 

jaký postoj zaujmout, jakým směrem studenty vést. 
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