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1.  Cíl práce    
      dodržení zadání práce  

Cíl práce, analyzovat a popsat textologické aspekty a ediční metody některých velkých 

francouzských deníků, byl splněn po stránce odborné i metodologické.  

2.  Zpracování obsahu  
      tvůrčí přístup, náročnost, originalita, způsob práce s daty a informacemi  

Autor nejprve stručně seznamuje s definicemi a tradicí textologie i typologií tisku jako zásadního 

masmédia minulých staletí a následně se soustředí na textologický a ediční rozbor podoby tištěných 

a široce distribuovaných deníků. Na základě těchto kritérií potom analyzuje ukázky ze čtyř 

reprezentativních tiskovin, které na základě vymezených kritérií srovnává. Svá tvrzení podpírá 

ukázkami i obrazovým materiálem, které dokreslují celkovou podobu zveřejněného novinového 

článku a umožňují ovlivnit postoje čtenářů.  

3.  Formální a jazyková úroveň  
      práce s prameny a odbornou literaturou, citace - dodržení normy, členění práce, přehlednost, stylistická úroveň 

Francouzsky psaná práce je na dobré vyjadřovací i stylistické úrovni, byť se autor nevyvaroval 

některých chyb jak morfologických a syntaktických, tak co do užití adekvátního lexika – nicméně 

vzhledem k bakalářské úrovni práce i náročnosti tématu je možné tyto prohřešky prominout (např. 

s. 6-7 nejasné „skoky“ ve staletích; „plus tôt“ namísto plus tard; s.13 „type de (la) presse“; atd.) 

Nutno ocenit výbornou prezentaci a formální úpravu, která přispívá k názornosti výkladu. Ostatně 

formulačně se celý text velmi blíží školskému výkladu určenému žákovskému publiku.  

5. Přínos práce  
     přístup studenta k řešení zadané problematiky, iniciativa, samostatnost, odborný přínos, využitelnost práce 

Autor si vybral aktuální, důležité a neotřelé téma, jež může doplnit studium textových analýz a 

přispět k lepšímu porozumění novinářské vyjadřovací praxe a textologických zákonitostí. Navíc jde 

o téma, které lze i nadále studovat a rozšiřovat.  
 

Otázky k obhajobě a další vyjádření, připomínky, náměty pro obhajobu práce: 

Kdy byla přijata a vyhlášena „Déclaration des droits de l´Homme et du Citoyen“? (viz podivné 

datum na s. 7). Jaká je budoucnost tištěných médií ? Jsou v něčem nezastupitelná ve srovnání 

s internetovými možnostmi šíření informací ?   
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