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Průběh obhajoby: 

V teoretické části autorka pojednala o mediálním diskurzu. Charakterizovala cíl práce a metody jejího 

zkoumání. Prezentovala závěry a výsledky a jejich interpretace.  

 

Vedoucí práce 

V teoretické části se autorka věnuje nejen zkoumané problematice, ale předkládá i široký úvod do 

mediálního diskurzu. Praktická analýza je provedena precizně, oceňuji přehlednost kvantifikovaných dat. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o práci magisterskou, domnívám se, že autorka se mohla věnovat více 

pragmatickým faktorům, např. perlokučnímu efektu; práce má převážně popisný charakter. Interpretační 

pasáže se věnují detailům na úkor syntézy. V úvodu jsou stanoveny hypotézy, k nimž se autorka v závěru 

opět vztahuje, závěry považuji za dostatečně validní a reliabilní, argumentace je podložena fakty. U 

kapitoly věnované komunikačním funkcím výpovědi postrádám stručné pojednání o indirektních 

mluvních aktech a možnosti interpretovat odlišně mediální sdělení. 

Práce je relativně přehledně strukturována. Autorka musela řešit, do kterého oddílu který popisovaný jev 

zařadit, jelikož dochází k průnikům mezi rovinami. Dle mého názoru zvolila vhodné řazení kapitol. 

Vzhledem k množství citovaného materiálu se zde objevují neústrojné konstrukce. V práci se objevuje jen 

minimum chyb převážně typografického charakteru.  



 Práce je solidně zpracována, je založena na analýze velkého množství autentického materiálu. 

Autorka se titulkům věnuje z mnoha hledisek, oceňuji kvantifikaci dat a precizní formulaci hypotéz, které 

se autorce podařilo výzkumnou sondou potvrdit či vyvrátit. 

 

Připomínky vedoucího práce 

 

4.1 Shrňte nejdůležitější rozdíly, které jste zaznamenala mezi internetovými a tištěnými 

periodiky.  

4.2 Z Vašeho výzkumu vyplývá, že nejvíce bulvárních rysů se nachází v tištěné verzi 

bulvárního periodika. Proč tomu tak je? 

4.3 Objevují se v médiích titulky s jinými komunikačními funkcemi, než o kterých jste 

pojednala v diplomové práci?  

4.4 Navrhněte využití výsledků výzkumu ve školní praxi.  

 

 

Reakce autorky 

Součástí většiny kapitol byly i tabulky, v nichž autorka uváděla zastoupení jevů. V tištěných médiích 

zasahují titulky i do fotografií, mění se typ a velikost písma, to se na internetu neděje.  

Více rysů bulváru vykazuje tištěná podoba Blesku oproti interentové kvůli atraktivnosti pro čtenáře.  

Autorka se zaměřila na asertivní, interogativní a direktivní funkce, ale objevují se i jiné funkce 

(expresivní, komisivní, varování apod.).  

Autorka zjistila, že žáci často čtou jenom titulek a podle něj se orientují. Navrhuje více s titulky pracovat.  

 

Oponent práce 

Stanovené hypotézy (s. 36) mi připadají banální. Nepřinášejí v oblasti zkoumání médií nic nového. 

V praktické části autorka podle mě v kapitolách nevhodně kombinuje různá témata (viz náměty 

k obhajobě).  

Seznam literatury je vzhledem k obsáhlosti práce a šíři zkoumaných jevů nedostatečný. 

Na s. 63 postrádám definici nadtitulku, podtitulku a mezititulku. 

S. 72 – Hovorových a nespisovných výrazů je v titulcích Blesku víc (kudla, totáč, fešák aj.). 

Práce obsahuje (zejména v teoretické části) obecné kapitoly, které jsou pro práci zcela zbytečné, netýkají 

se přímo tématu (Např. kap. Média, Význam médií apod.). Práce je pak zbytečně obsáhlá, přičemž ale 

centrum zájmu není zpracováno dostatečně pečlivě. Např. kap. 1.2.2. Manipulace v médiích pak vůbec 

není reflektována v praktické části práce. 

V práci není sjednocen způsob citace (např. s. 17 a 23), někdy v poznámce pod čarou, někdy v závorkách. 

Práce obsahuje některé morfologické chyby (např. mezi dvěmi titulky) a další překlepy. 

Myslím si, že si autorka měla vybrat jen některý z dílčích aspektů (či rovin) a zkoumat jej podrobněji a na 

větším vzorku titulků. Takto autorka dochází k banálním závěrům jako např., že bulvární noviny 

používají více vykřičníků a že expresivní příznaky jsou specifikem bulvárních médií. 

 



 

Dotazy a připomínky oponenta práce 

4.1 s. 5: Na základě čeho autorka předpokládala, že se v seriózním tisku bude objevovat 

výhradně spisovná čeština a složitější syntax? 

4.2 s. 13: Aby se jedinec stal součástí publika, musí disponovat vzděláním, které mu umožní 

sdělení dekódovat. Může autorka tento výrok vysvětlit? 

4.3 s. 15: Média dávají přednost událostem banálním a zábavným, aby se noviny lépe 

prodávaly /.../, nebo své konzumenty úmyslně manipulují, a to obvykle z politických důvodů. 

Internet jakožto snadno přístupné a obtížně kontrolovatelné médium přinesl v tomto směru 

naději. Může autorka tento výrok vysvětlit? 

4.4 Jak autorka stanovovala hypotézy? Vycházela z nějakého předvýzkumu či sondy? 

4.5 Na s. 40, 41 v kapitole o umístění titulků se autorka podrobně věnuje obsahu článků. Proč? 

4.6 Na s. 44, 45 (kap. Typ a velikost písma) píše o hodnotících výrazech. Na s. 47 (Řez písma) 

Píše o deminutivech a hodnotících výrazech. Proč? 

4.7 Věnuje se autorka někde tomu, zda titulky korespondují s obsahem článku? 

4. 8 Proč na s. 75 neuvádí autorka více příkladů obrazných pojmenování? 

4. 9 Jak autorka hodnotí výrazy plácnout si s někým, generálka, minerálka, sodovka, spasit 

(pravici), trable, chlap? Jejich charakteristiku jsem v textu nenašla. 

4.10 Mohly být nějak výsledky výzkumu ovlivněny výběrem titulků? 

4.11 Proč se v morfologické rovině věnuje autorka pouze přechylování? 

4.12 Považuje autorka některá svoje zjištění za překvapivá? 

 

Reakce autorky 

Autorka vycházela z tvrzení, že neutrální jazyk by měl být součástí titulků – ovšem neumí sdělit, 

z kterých autorů vycházela. Totéž se týkalo syntaktické stránky práce.  

Výrok (4.2) převzala z Jiráka a Köpplové, ale podle oponentky výrok dezinterpretuje, s čímž diplomantka 

nakonec souhlasila.  

Výrok (4.3) vychází z Čermáka, který tvrdí, že některá témata jsou opomíjena, ale do internetu se 

vkládaly naděje, že ho lze hůře kontrolovat a nebudou tedy opomíjena. Diplomantka doplnila, že internet 

naději, jak se ukázalo a jak následně říká i Čermák, nepřinesl.  

Hypotézy autorka stanovila na základě literatury, na základě své bakalářské práce i své osobní zkušenosti 

(z rodiny a ze školy). Za překvapivá považuje zjištění, že se ve zpravodajství vyskytuje velké množství 

nespisovných výrazů.  

Výběr titulků probíhal podle uvedených kritérií (dvanáct výtisků novin – hledala texty věnované stejnému 

tématu). Oponentka upozornila, že tím ztratí právě rozdílnost a specifika jednotlivých tiskovin.  

Autorka se pokusila charakterizovat vybrané výrazy (univerbáty, hovorové výrazy, expresivní, frazémy), 

nicméně ukázalo se, že právě ani v téhle oblasti téma zcela nevyčerpala.  

 

Diskuse 



Probíhala po celou dobu práce.  

Komise konstatovala, že autorka zcela nevyčerpala potenci tématu práce.  

 

Reakce autorky 

 

Výsledek obhajoby: DOBŘE 
 

 

PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 
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