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Posudek oponentky diplomové práce

Jana Geršáková si pro svou diplomovou práci vybrala velmi zajímavé, aktuální a bohaté 

téma. Cílem její práce byla lingvistická analýza televizního zpravodajství ze dvou odlišných období 

(Televizních novin z roku 1985 a Událostí z roku 2010). 

Diplomantka člení  svoji  práci  na sedm kapitol.  Po úvodu a objasnění  sběru materiálu a 

metod práce  se  věnuje  historii  obou zkoumaných pořadů,  jejich  charakteristice,  teoretičtějšímu 

uvedení do žurnalistiky, zprávě jako stylistickému útvaru; tři poslední kapitoly jsou už věnovány 

konkrétní  analýze  lexikální,  syntaktické  a  zvukové.  Práce  je  doplněna  kvalitně  zpracovanou 

obsáhlou přílohou, kterou tvoří  přepis sledovaných pořadů  dle transkripčních zásad konverzační 

analýzy.  Nejrozsáhlejší  a  nejdetailnější  je  analýza  lexika,  tedy  kapitola  Jazyk  televizního 

zpravodajství,  která  je  doplněna  přínosnými frekvenčními  slovníky obou zpravodajství,  naopak 

kapitola o syntaxi by mohla být obsažnější.

Diplomová  práce  působí  uceleným  dojmem,  je  psána  kultivovaně  a  přehledně,  bez 

závažnějších jazykových či stylistických chyb, což také svědčí o dobrém zvládnutí odborného stylu 

a zřejmém zaujetí tématem (pokud vím, diplomantka se analýze publicistických textů věnovala již 

ve své bakalářské práci). Informace získané z odborné literatury dobře začleňuje do textu, důležité 

je ale také podotknout, že vhodně formuluje vlastní názory a závěry své analýzy hojně ilustruje 

příklady z pořízených přepisů. 

Malou výtku  bych měla  k  ne úplnému dodržení  zadání.  Analýza  vystupování  redaktorů 

chybí, jakož i analýza tvarosloví a hláskosloví. Samotný závěr práce je jaksi neuzavřený a neúplný 

(viz s. 66), je v něm i několik ne přiliš vhodných formulací (např. s. 64 ,,Jak bychom očekávali,  

vyjadřování v tehdejším zpravodajství;  z analýzy textů vyšel výsledek”). 

Celkově mohu konstatovat, že se jedná o práci vyhovující, v níž je zadané téma zpracováno 

dostatečně, a proto ji doporučuji k obhajobě. S ohledem na několik připomínek ji navrhuji hodnotit 

jako výbornou až velmi dobrou.

V Praze dne 12. 9. 2011 Mgr. Markéta Gebhartová 


