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Průběh obhajoby: 

Autorka prezentovala výsledky své práce, pohovořila o zdrojích, z nichž čerpala materiál. V teoretické 

části práce představila východiska a termíny. V praktické části charakterizovala editoriál na různých 

rovinách bádání.   

 

 

Vedoucí práce 

 

Autorka z hlediska zadání BP splnila stanovený cíl, tzn. popsala jazykové prostředky, které se používají 

v žánru editorialu v současných časopisech určených ženám. Jazykové prostředky jsou popsány odděleně 

podle jednotlivých jazykových plánů, což je dobré jako východisko pro další syntézy. Mírným 

nedostatkem práce je však to, že diplomantka zůstává u tohoto odděleného popisu, a to má za následek 

nedostatečné vysvětlení toho, čemu jednotlivé prostředky v textu slouží, jaká je jejich funkce a jaké 

vytvářejí souvislosti mezi sebou. Některé gramatické jevy, i když ojediněle, jsou popsány chybně.  

Zároveň si diplomantka kladla za cíl srovnání jednotlivých časopisů, neboť zkoumala jak časopisy se 

zahraniční licencí, tak časopisy domácí. K určitým odlišnostem mezi nimi došla, ale myslím si, že i zde 

mohly být rozdíly formulovány explicitněji.  

 

Připomínky vedoucího práce 

4.1 Jak byste charakterizovala současný ŽÁNR editorialu a platí nějaká specifika pro žánr 



editorialu ve vámi zkoumaných časopisech? Vzhledem k popisu žánru jako takového. 

Poprosila bych o shrnutí.  

4.2 Jedna z poznámek ve vaší práci (víceméně na okraj) je, že „jazyk časopisů je uzpůsoben 

jazyku žen“ (s. 46). Domnívám se však, že doklady v tomto smyslu vaše práce nepřináší. Je 

to nějak rozpoznatelné právě v editorialu těchto časopisů?  

 

 

Reakce autorky 

 

Na první otázku autorka odpověděla už během prezentace práce. Objasnila poznámku, k níž měla 

oponentka připomínky.  

 

Oponent práce 

 

Autorka zpracovala aktuální téma z oblasti současné mediální produkce. V úvodu prezentuje teoretická 

východiska, vychází převážně z českých zdrojů. Jsou zde vymezeny pojmy, se kterými se dále pracuje 

(editorial, úvodník). V úvodní části by bylo vhodné podrobněji stanovit cíle a popsat metodologii a data, 

není zcela jasné, kolik čísel časopisů bylo zahrnuto do analýzy a jak tuto skutečnost autorka odůvodňuje. 

Práce má převážně popisný charakter, méně už je zachyceno celkové působení analyzovaných textů a 

jejich manipulativní charakter vzhledem k cílovým adresátkám. Ojediněle se vyskytují faktické 

nedostatky: na s. 32 – tvar jat není přechodník minulý, nýbrž příčestí trpné, tvar vzniknuvší není 

přechodník přítomný, ale adjektivum odvozené od přechodníku minulého. Výklad je převážně logický a 

koherentní, nicméně občas se čtenář neorientuje v delších pasážích, kde je uvedeno množství příkladů, 

možná by pomohlo větší členění textu.  

V některých případech jsou uvedeny odkazy na internetovou podobu článků, které byly primárně 

publikovány v tištěných časopisech (Naše řeč). Doporučuji citovat primární tištěný text. Občas se 

vyskytují stylisticky neústrojné konstrukce. Co se týče pravopisné kodifikace, autorka se dopustila 

několika chyb v interpunkci, konkrétně oddělení věty vedlejší (s. 39, 41, 46). 

Práce je solidně zpracována, autorka vychází z analýzy autentických materiálů a podrobně se věnuje 

jednotlivým jazykovým rovinám. Celkové shrnutí je ovšem spíše povrchní, chybí analýza 

manipulativních aspektů.  

 

Dotazy a připomínky oponenta práce 

4.1 Na s. 8 píšete, že některé časopisy kladou důraz na emancipaci. Objasněte, v jakém smyslu.  

4.2 Na s. 37 hovoříte o slovech přejatých a cizojazyčných. Vysvětlete rozdíl a kritéria zařazení 

do kategorie.  

4.3 Na s. 46 píšete, že je jazyk časopisů uzpůsoben jazyku žen. Co tím myslíte?  

4.4 Obsahují Vámi zkoumané časopisy genderové stereotypy?  

4.5 V čem se liší časopisy klasické a licenční?  

4.6 Vysvětlete pojem licenční. Je to synonymum slova značkový? Má tytéž konotace?  

 



 

Reakce autorky 

Na emancipaci se klade důraz v tematice textů, užíváním slovní zásoby a strukturou titulků. 

Charakterizovala přejímky a uvedla příklady na užívaná slova. 

Stereotypy se objevují protichůdné – emancipovaná žena a zároveň žena v domácnosti. To se projevuje i 

v jazyce a ve vyjadřování o ženách.  

 

Diskuse 

Předseda komise položil dotaz, zda autorku napadlo se podívat pro porovnání na exkluzivní časopisy pro 

muže.  

Autorka upozornila na jazykové rozdílnosti.  

Druhá otázka směřovala na rozdíl mezi editorialem a úvodníkem.  

Autorka se pokusila vydělit rozdílné znaky.  

 

Komise ocenila velice kvalitně připravenou obhajobu a zohlednila ji při klasifikaci.  

Výsledek obhajoby: VÝBORNĚ 
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