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Vendula Šilhanová zpracovala téma pro učitele českého jazyka velmi užitečné. Ti se ve 

své učitelské praxi vyrovnávají s intenzivním působením médií a měli by umět zaujmou k nim 

- nikoliv nutně jen negativní, zejména nikoliv a priori negativní - stanovisko. Vendula 

Šilhanová v diplomové práci ukázala hlavní strategie, které vydavatelé a redaktoři časopisů, 

konkrétně časopisů Bravo, Bravo Girl!, Dívka, Top dívky, Popcorn, ABC a Cosmogirl!, volí, 

aby časopisy byly pro mládež přijatelné, ba co více, aby v ní vytvořily určité spotřebitelské 

návyky, zahrnující samozřejmě také pravidelný odběr jistých tištěných médií. Dekódování 

těchto strategií je jedním z význačných úkolů mediální výchovy - v tom diplomová práce 

přesahuje j azy ко vědnou dimenzi zkoumané problematiky (didaktické aplikaci tématu se 

ostatně diplomantka věnuje v samostatné kapitole). 

V teoretické části autorka definuje pojem mládež. Nespokojuje se přitom jen 

s psychologickým anebo sociologickým úhlem pohledu, ale zcela správně poukazuje i na 

lingvistický aspekt problematiky. Seznámila se s hlavními pracemi zpracovávajícími 

sledovanou problematiku, zejména pojednává o textové lingvistice a v jejím rámci pak o 

akceptabilitě. V části praktické analyzuje zevrubně jednotlivé časopisy. Kladně hodnotím 

promyšlenou výstavbu práce, zejména provázanost a proodkazovanost kapitol 4 a 5, v nichž 

autorka nejprve vymezila vybrané projevy akceptability (téma, délka a strukturace textu, 

volba útvaru národního jazyka, slovní zásoba, syntaktické výrazové prostředky, kontaktní 

prostředky, aktualizace) a poté zjišťovala, jak se promítají v jednotlivých žánrech (úvodník 

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

Mám jen některé připomínky: 

a) Z práce nejsou úplně jasná kritéria výběru analyzovaných časopisů (náhodný výběr?, 

podle nákladu?, podle čtenosti?). Prosím diplomantku, aby u obhajoby svá kritéria 

osvětlila. 

b) Některé informace jsou podle mého soudu nadbytečné - mám na mysli třeba popisy 

internetových verzí časopisů; ty nemají к tématu práce užší vztah, nebo údaje o 



firmách inzerujících v sledovaných časopisech. Prosím diplomantku, aby vysvětlila, 

co ji vedlo к jejich zařazení, 

c) Někdy autorka rezignuje na komentář tam, kde se nabízí - prosím např., aby 

prezentovala svůj názor na fenomén hudební recenze, která, co se jazykového 

ztvárnění týče, prochází napříč všemi typy časopisů. 

Veškeré poznámky jsem vyznačila přímo do textu DP. Z těch závažnějších bych 

zmínila jen formální připomínku, a sice že užitou literaturu je třeba řadit v rámci 

abecedního řazení ještě navíc chronologicky (jsem přesvědčena, že autorka š i je toho 

vědoma a že zde zapracoval časový stres), anebo skutečnost, že místy nadměrně 

zevšeobecňuje (např. str. 70, 76). 

Celkově práci hodnotím jako studii zdařilou. Oceňuji, že diplomantka dodržovala - až na 

ojedinělosti vyznačené přímo v textu DP - spisovnou jazykovou normu a pravopisnou 

kodifikaci. Její styl je věcný, diplomantka formuluje s lehkostí, stylizačně i kompozičně je 

práce dobře propracovaná. 

Z uvedeného vyplývá, že práce Venduly Šilhanové Projevy akceptability v časopisech 

pro mládež vyhovuje nárokům kladeným na diplomovou práci, a doporučuji ji tedy 

к obhajobě. 
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