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Průběh obhajoby: 

Diplomantka se věnovala problematice období prvorepublikového bulváru, kdy začal u nás poprvé 

vycházet. Věnovala se typickým, opakujícím se a nápadným jevům. Kromě identifikace jevů se pokusila 

o stylovou charakteristiku a určit funkci, kterou plní v textech. Dále odůvodnila výběr tiskovin.  

V práci věnovala velkou pozornost titulkům, jejich struktuře, výstavbě a funkcím. Prezentovala své 

výsledky a polemizovala s odbornou literaturou. Ukazuje se, že současný bulvár a prvorepublikový se od 

sebe příliš v jazykové rovině neliší.  

 

Vedoucí práce 

 

Text práce je vhodně strukturován. Autorka dělí kapitoly dle jazykových rovin. Části na sebe logicky 

navazují a výklad je podán srozumitelně a smysluplně. Práce je přínosná, téma dosud nebylo podrobně 

rozpracováno v jiných publikacích. 

Kap. 7 by si zasloužila obsáhlejší samostatné zpracování. Takto působí poněkud neústrojně. Může být 

inspirací pro autorku a její další práci 

Autorka má tendenci odborný text popularizovat (vyznačeno v textu, např. s. 22), místy nevhodně 

opakuje slova (s. 22). 

V textu zůstalo několik překlepů (např. s. 12). 

 

Připomínky vedoucího práce 



4.1 Které současné deníky považuje autorka za seriózní? (s. 9-10) 

4.2 S. 12nn: Může autorka velmi stručně srovnat sportovní rubriky v jednom seriózním a 

jednom bulvárním deníku? Jak se projevuje bulvarizace ve sportovních rubrikách? Jak 

bulvarizace vypadala za první republiky?  

4.3 S. 13: Proč se bulvár označoval jako žlutý tisk? 

4.4 s. 13: Jaký pozitivní přínos může mít bulvár pro společnost? 

4.5 Proč autorka zařazuje intertextovost mezi syntaktické prostředky? (s. 61) 

 

 

Reakce autorky 

 Autorka uvedla charakteristiku seriózních novin, nicméně si uvědomuje, že většina deníků je zcela 

zbulvarizovaná, za seriózní deníky se dají označit jen Hospodářské noviny. Porovnala a charakterizovala 

rozdíly ve sportovních rubrikách v Hospodářských novinách a ostatních. Bulvár se označuje jako žlutý 

tisk podle předválečného bulvárního tisku v New Yorku.  

Pozitivní přínos je zmiňován v zahraničních publikacích, nejvíce se poukazuje na jeho investigativní sílu. 

Přináší novinám životnost. Oceňuje se jazykový humor a kontakt s publikem.  

 

 

Oponent práce 
 

Práce představuje pečlivou analýzu periodik, nicméně často se autorka uchyluje spíše k popisu než 

k interpretaci a k vyvození obecnějších závěrů. Některé pasáže by si zasloužily hlubší zamyšlení – viz 

dále moje dotazy.  

Stylizační nedostatky a jazykové chyby jsou výběrově vyznačeny v textu práce. 

 

Dotazy a připomínky oponenta práce 

4.1 Skutečně neadaptovaná grafická stránka slov signalizuje to, že se slova psala primárně 

původní pravopisem?  

4.2 Co signalizuje evaluativnost a expresivita vyjadřování ve srovnání s dnešním bulvárem?  

4.3 Jakou další funkci má superlativ v bulvárních textech?  

4.4 Zajímavá je rovněž otázka hodnot, které jsou v bulváru jakoby hájeny, všimla si nějakých 

příkladů autorka? Ve srovnání s dnešním bulvárem.  

 

Reakce autorky 

 Autorka srovnala stav užívání neadaptovaných podob s dobovými Pravidly českého pravopisu, ale 

užívání může být dáno i snahou o postižení odbornosti či odkaz k původnímu jazyku.  

 Evaluativnost se podle autorky příliš nezměnila, nicméně spolu s komisí se shodla na tom, že 

ustoupila hodnota historie a tradice a hodnota náboženství. O expresivitě pohovořila při prezentaci práce.  

 

Diskuse 



Dr. Palkosková upozornila na politickou příslušnost J. Stříbrného a zeptala se, zda se v textu objevovaly 

podtexty, že fašistický režim může republice pomoci.  

Autorka nic takového nenašla, nicméně upozornila na politický podtext satirického týdeníku Šejdrem 

Stříbrného. 
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