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        Oponentský posudek na doktorskou disertační práci 

                              Mgr. Zuzany Urbanové:

Formy a funkce přímé řeči v žánrové struktuře novinových zpráv

The Function of Direct Forms of Presentation in the Generic Structure of 

Newspaper Reports

FF UK v Praze, Ústav anglického jazyka a didaktiky
Filologie – anglický jazyk

Téma předložené doktorské práce a způsob jejího zpracování je možno považovat za důležitý 
příspěvek k hodnocení žánrové struktury tzv. ´hard news´ po stránce syntaktické, stylistické i 
logické. Důraz na zkoumání forem, funkcí a četnosti přímé řeči v orbitální struktuře 
novinových článků poskytl autorce možnost dojít k závěrům, které hodnotí také 
důvěryhodnost novinových zpráv a jejich  závislost na zdroji nebo naopak na reportérovi.

Hlavním cílem práce bylo sebrat dostatečný korpus novinových zpráv ze seriózního 
britského tisku  ( 175 textů, 76 945 slov) a vyhodnotit variantní použití přímé řeči (1027 
případů)  v citacích nebo různých formách reprodukce, v textech  ´hard news´.  Splnění 
tohoto základního cíle staví na mnoha dílčích výzkumných úkolech, např. na detailním 
rozboru struktury novinové zprávy, charakteristice jednotlivých satelitů a jejich vztahu k 
nukleu nebo na zkoumání perspektivy původního mluvčího či podavatele. Přítomnost těchto 
´hlasů´ v textu nabízí možnost identifikovat prostředí heteroglosie v daných novinových 
zprávách, které umožňuje  využití evaluačních i kontradiktorických satelitů. Při definování 
žánru autorka  navazuje především na publikace představitelů australské školy (Iedema, 
White, aj.), která respektuje zásady funkční lingvistiky, jak se jí zabývají např. Halliday a
také představitelé a pokračovatelé Pražské lingvistické školy. Autorka z této pozice  správně
zdůrazňuje komunikativní cíl tohoto žánrového útvaru, tvořeného odpovídající strukturou 
textů.

Disertační práce má dva díly. První díl předkládá velmi detailní teoretický základ práce  (3 
kapitoly), její cíle a metody (1 kapitola) a velmi obsáhlé 3 kapitoly konkrétního rozboru 
struktury a žánru sebraného korpusu. Tento díl je ukončen podrobnými závěry v angličtině i 
češtině, seznamem zdrojů  novinových zpráv a velmi dlouhou bibliografií odborných článků a 
knih (13 stran ), které mají úzký i  obecnější vztah k řešenému tématu. První díl má 263 stran.

Druhý díl začíná dvěma stručnými kapitolami, které připomínají už dříve popsaný přístup k 
reprodukci  přímého diskurzu a žánrové analýze, uplatněné v předložené práci a vysvětlují 
znovu použité zkratky. Pak následuje úplný korpus sebraných zpráv rozčleněných na 
jednotlivé části: Headlines, Leads, Satellites (např.: Elaboration, Appraisal, Justification, etc.), 
ve kterých je přesně označeno, jakým způsobem byla začleněna do textu přímá řeč (psaný 
zdroj nebo myšlenka) a jaká je míra respektování postoje  autora přímé řeči nebo podavatele 
zprávy. Druhý díl práce má 171 stran.
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Poznámky k jednotlivým kapitolám prvního dílu práce

Druhá kapitola předkládá definice základních pojmů jako : ´hard news´, žánr, reprodukce 
přímých forem prezentace a cíle práce. Definice jsou podány přehledně s četnými odkazy na 
odbornou literaturu. Poslední částí této kapitoly je přesné vymezení cílů předložené práce.
Zde  bych chtěla položit otázky, které se týkají   termínů ´Event story´  a  ´Issues Reports´ .
Tyto termíny jsou v práci použity jako citace z odborné literatury  a také  krátce komentovány 
autorkou (např. v kapitolách  The Nucleus, Case Study, Conclusion ).

 Je možno termín ´hard news´ považovat za hyperonymum termínu ´issues report ´?
 Je orbitální struktura ´issues reports´ výrazně odlišná od většiny ostatních 

analyzovaných textů ?

Třetí kapitola podává detailní informace o sebraném  korpusu novinových zpráv a 
plánovaných metodách jeho popisu a rozboru, proto se její podkapitoly zabývají reprodukcí
přímého diskurzu a žánrovou analýzou novinového textu.

Kapitoly 4, 5 a 6 jsou velmi dobrou ukázkou skloubení teoretických poznatků s vlastním 
výzkumem. Autorka prokázala, že její znalost odborné  literatury, která se zabývá danou 
problematikou, je opravdu podrobná a dokáže  velmi dobře pracovat se získanými  
informacemi ve vlastním výzkumu.. Nejde jen o shromáždění názorů a srovnání 
terminologie, ale také o hodnocení přístupu jednotlivých autorů k žánrové struktuře 
novinových zpráv a začlenění přímé řeči do jejich textu, což dokazuje odbornou vyzrálost 
autorky.
Jak už jsem naznačila výše, pozitivem těchto kapitol je, že terminologie  odborné literatury je 
doložena vlastními příklady z korpusu, takže se  - v diskusi s citovanými autory – formuluje 
struktura ´hard news´ (kap.4), charakterizují  formy prezentace  přímé řeči (kap.5)  a určuje 
frekvence a úloha přímé řeči v nukleu  i satelitech (kap.6).

Kapitola 4 specifikuje vedle  ´Headline  a Lead´ všechny typy satelitů včetně jejich vztahu 
k nukleu. Elaboration  je satelitem nejfrekventovanějším a jeho úkolem je rozvíjet problém,
přidávat a vysvětlovat informace zmíněné v nukleu. Contextualization obvykle doplňuje 
časový, lokální a sociální rámec zprávy. 
Cause and Effect  přinášejí  důvody problému a jejich možné následky, Justification (Counter-
Justification) se snaží ospravedlnit (nebo napadnout) způsob řešení. Právě tyto  typy satelitů 
implikují dialog, protože reprodukují ve zprávě další ´hlasy´zainteresovaných osob nebo 
institucí. Celá zpráva tím nabývá větší věrohodnosti, protože je nahlížena z více úhlů pohledu.
Appraisal bývá satelitem nejméně frekventním, protože vnáší do zprávy moment evaluace 
nebo vyjádření emocí, čímž se vyznačují spíše ´soft news´.
Autorka přidává do škály satelitů ještě svůj vlastní - Balance, což je typ, který přiznává 
neúplnost nebo nedostatek informací v dané zprávě. Pro jeho nízký výskyt  navrhuje zařadit 
jej do kategorie ´Contextualization´.

 Mají  podle autorky satelity Balance a Wrap-up  společné rysy nebo je jejich funkce ve 
struktuře zprávy odlišná ?

Kapitola 5 shrnuje přístupy autorů odborné literatury k typům reprodukce přímé řeči 
(diskurzu)  a vymezuje taxonomii forem, kterou chce autorka uplatňovat ve svém rozboru 
korpusu – přímé, nepřímé a kombinované  formy prezentace. Dále také upřesňuje koncepty 
´speech, writing and thought´(s.79), jako zdroje prezentovaného diskurzu.
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Zde mám připomínku formálního rázu – v textu je někdy zbytečně mnoho odkazů na zdroje
z odborné literatury, což poněkud komplikuje čtivost vět.

 Kterou  strukturu  satelitů je možno považovat za nejzdařilejší ve smyslu podání 
zprávy v její úplnosti,  srozumitelnosti a přesvědčivosti ?

Kapitola  6 přináší statistické údaje o typech satelitů a  velmi podrobný popis jejich možných 
řetězců , ilustrovaný četnými příklady z korpusu. Prezentuje se  podrobná  interpretace  jejich 
forem a funkcí.
Sub-kapitoly této části práce  rozebírají také výstavbu titulku a perexu (Lead), které využívají 
daleko více nepřímých forem sdělení než satelity Neopakují se informace z kapitol 
předchozích. Důraz je na začlenění přímých forem prezentace ve funkčních typech satelitů a 
jejich sřetězení.

Kapitola 7 je nazvána Case Study, což může na první pohled vypadat jako opakování 
předchozího. Autorka ale správně  vysvětluje, že jde o komplexní rozbor celého textu jedné 
zprávy, na jejímž rozboru byla uplatněna všechna hlediska, popisovaná v dřívějších 
kapitolách. V závěru kapitoly autorka uvažuje o správném zařazení rozebírané zprávy do 
žánrové kategorie a mluví o jistém posunu směrem k žánru argumentativnímu.

 Jaké je tedy konečné žánrové zařazení této zprávy?

Metody a jejich aplikace

Oceňuji preciznost aplikace výzkumných metod  a jasnou interpretaci výsledků. 
Doktorandka prokázala schopnost využít náležitým způsobem teoretických poznatků ze 
širokého okruhu odborné literatury a účelně je použít ve vlastním výzkumu.

Závěry

Závěry práce jsou zpracovány v anglických Conclusions a českém Résumé.
Obě kapitoly velmi přehledně a srozumitelně shrnují jednotlivé kroky zkoumání sebraného 
korpusu novinových zpráv a docházejí k jednoznačným závěrům o formách prezentace 
původních promluv v žánrové struktuře analyzovaného typu zpráv.
Domnívám se, že obrovská suma informací, která byla v disertační práci  předložena a 
vyhodnocena, by se dala využít k evaluaci  struktury zpráv podle jednotlivých zdrojů  (The 
Times, The  Guardian, etc.), což ale nebylo obsaženo v jejím stanoveném cíli. Třeba se může 
doktorandka zaměřit na takový cíl v práci další.

 Bylo by možné už v této fázi výzkumu vyjádřit názor na kvalitu strukturování zpráv v 
jednotlivých periodikách ?

Vědecký a praktický přínos práce

Jak jsem se už zmínila v úvodu posudku, považuji předloženou práci a její výsledky za velmi 
přínosné pro žánrovou charakteristiku novinových zpráv. Doporučuji publikaci výsledků 
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práce pro jejich odborný  přínos k řešenému problému a domnívám se, že by se výsledků také 
dalo využít prakticky v přípravě studentů  na fakultách žurnalistiky.

Disertační práce je napsána v anglickém jazyce, jehož úroveň je vynikající.

Celá disertační práce splňuje veškeré požadavky na takovouto práci kladené , a proto ji ráda 
doporučuji k obhajobě. Hlavní i vedlejší cíle byly splněny a práce přinesla původní 
výsledky. Úspěšný průběh obhajoby by měl být oceněn udělením titulu Ph.D.

V Olomouci 4.5.2013

                                                                             -----------------------------------------------------
                                                                              Doc. PhDr. Libuše Hornová - oponentka

  


