
Oponentský posudek bakalářské práce Terezy Valčíkové

Automatizace a aktualizace v novinových titulcích

Předložený text zpracovává zajímavé, aktuální téma, k němuž se již i v české lingvistice 

vztahovalo tak či onak několik studií. Vzhledem k tomu, že jde o práci bakalářskou, se mi toto 

téma zdá dosti náročné; autorka se musela vyrovnat s širokým kontextem zkoumání a 

v rozumných proporcích ho představit: charakterizovat komunikační oblast psané publicistiky 

(resp. publicistický styl), fenomén novinových titulků, a konečně (poměrně problematicky 

uchopitelnou) opozici aktualizace – automatizace. S odbornou reflexí všech těchto okruhů se 

však bakalarandka vyrovnala velmi poučeně a uspokojivě; prokázala při tom dovednost práce 

s odbornou literaturou i smysl pro proporčnost celku. 

Také si jasně vytyčila cíle; zkoumaný materiál zvolila uvážlivě, tak, aby jí poskytl

relevantní podklady pro výzkum, tj. se zřetelem k tomu, aby se ukázaly případné rozdíly 

v míře automatizace a aktualizace prostředků užitých v novinových titulcích; autorka 

zohlednila i to, že se na zkoumanou opozici vážou i mnohé další pojmy a problémy, zejm. 

informativnost a persvazívnost. V této souvislosti také zdůvodnila výběr jednoho bulvárního a 

jednoho „seriózního“ deníku; zvolila deníky v tomto ohledu prototypové, tj. Blesk a Lidové 

noviny. Pořídila zajímavý, poměrně obsáhlý korpus novinových titulků.

Práce má logickou stavbu, téma autorka uchopuje a rozvíjí velmi rozumně. Oceňuji –

kromě dobré práce s (relevantní) odbornou literaturou, kompoziční vyváženosti a 

provázanosti teoretických partií s vlastním výzkumem – ovšem zejména úspěšné zvládnutí 

výzkumu a zajímavé výsledky, k nimž autorka dospěla. Prezentuje je kromě textu i v několika 

dobře zpracovaných grafech a tabulkách, přináší tedy i kvantifikaci některých výsledků. 

Primárně se však věnuje kvalitativnímu zkoumání, kategorizaci zkoumaného materiálu na 

základě různých kritérií a jeho interpretaci, vcelku úspěšně.

Za zmínku by stála řada podstatnějších i drobnějších momentů, omezím se však pouze 

na několik poznámek, resp. otázek.

1/ Základním funkcím publicistického odpovídá „obecná srozumitelnost“; v poznámce na s. 

12 autorka uvádí Jelínkovo (trochu vágní) měřítko, jemuž odpovídá „občan se základním 

vzděláním a s jistými společenskými zkušenostmi“; vzhledem k tomu, že jde o formulaci 

z roku 1957, bych se ráda zeptala, jaké měřítko by v tomto ohledu bylo možno stanovit dnes, 

příp. zda je dnes situace jiná, diverzifikovanější? (Autorka na to naráží např. v pasážích o 

slovech cizího původu v titulcích obou zkoumaných deníků na s. 43).

2/ V pojednání o „prostředcích citově neutrálních a expresívních“ (od s. 44) lze spatřovat 

některá sporná místa. Přestože jsem si vědoma nejednoznačnosti materiálu, není zcela jasné, 

proč sem byla zařazena vyjádření jako „děti bývají kruté“ nebo „doživotně odsouzená 

vražedkyně“ (s. 45), „průzračně čistý svět s vraky lodí“, „nejlepší šéfkuchaři“,“věčná sláva 

varhanářského génia“ (s. 46) aj. Jazyk je ze své podstaty hodnotící, pro určité skutečnosti 

používáme určité výrazy, a těžko říct, jak některé skutečnosti označit „bez hodnocení“ (krutý, 

vražedkyně aj.). Jiná věc je např. „drama na Kypru“, nejde-li evidentně o divadelní hru.

Myslím, že by autorce k přesnějšímu uchopení tématu velmi pomohlo, kdyby se 

inspirovala pojetím expresivity u Jaroslava Zimy (expresivita inherentní, adherentní, 



(kon)textová); pasáže o expresivitě podle mě představují slabší místo práce, zde jsou 

autorčiny soudy v mnohém poněkud zjednodušující („expresívní jsou citově zabarvená 

slova“, s. 44), případně bezradné. Zimova klasifikace by jistě mj. pomohla kvalifikovat 

materiál co do různých způsobů aktualizace daleko diverzifikovaněji.

Podle mě není zcela jednoznačné tvrzení, že označení basa, chládek, katr „patří          

v Blesku k automatizovaným prostředkům“ (s. 41); zde bych se chtěla zeptat (neboť jde ve 

všech případech o expresivní výrazy vztahující se k neutrálnímu vězení), jaký je podle autorky 

vztah mezi expresivitou a aktualizací. (Také srov. případy na téže straně, kde jsou podle 

autorky v příkladech ukecaní poslanci, pokec na letišti, máma na mě kašle „obecněčeská 

slova, která sice považujeme za příznaková, ale zároveň za automatizující se“.)

3/ Na s. 57 příklady z Lidových novin nepředstavují rýmy („Picek prosadí greeny, 

Fischer stopne výměny.“ – Prezident mluví. Občan čumí“).

Tyto poznámky však podstatněji nesnižují dobrou kvalitu práce. Budiž v závěru 

řečeno, že i po formální stránce je na velmi dobré úrovni, jazykově-stylové zpracování tématu 

je rovněž v pořádku (až na několik nepřesných či defektních formulací, např. na s. 40 název 

subkapitolky „Jazykové prostředky z útvarů českého jazyka“).
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