
Posudek bakalářské práce Terezy Valčíkové 

„Automatizace a aktualizace v novinových titulcích“ 

 

Tereza Valčíková se ve své bakalářské práci zabývá problematikou, která byla 

v minulosti již vícekrát probírána (máme už k dispozici různé studie, jež se zaměřovaly na 

analýzu novinových titulků). Jde ovšem o důležitou, materiálově neobyčejně bohatou a 

zároveň proměnlivou složku publicistických textů, takže je vždy zajímavé, jestliže jsou 

získány a popsány nové doklady a zároveň jsou porovnány se staršími výsledky. 

Autorka práce tak stála před úkolem, aby se vyrovnala s dosavadními výzkumy a 

s využitím získaných poznatků realizovala a prezentovala výzkum vlastní. Je třeba říci, že se 

s oběma částmi svého úkolu vyrovnala velmi úspěšně. Seznámila se s reprezentativním 

souborem česky psaných prací o publicistickém stylu a speciálně o novinových titulcích a 

v prvních dvou oddílech práce přehledně charakterizovala rysy publicistického stylu a 

dosavadní bádání věnované titulkům. Jak známo, pohledy na problematiku publicistického 

stylu jsou značně diferencované a terminologie není jednotná. Rovněž koncept automatizace a 

aktualizace není zcela neproblematický. Z hlediska potřeb práce autorka tyto otázky probrala 

náležitým způsobem (i když by asi stálo za to přihlédnout i třeba k názorům Alexandra 

Sticha). Dále jsou v práci stručně nastíněny základní rysy a dělení periodického tisku a je 

zdůvodněna volba dvou deníků (Lidové noviny, Blesk), které byly excerpovány. 

Hlavní část práce je ovšem materiálová. Autorka systematicky shromáždila rozsáhlý (a i 

dále využitelný) korpus novinových titulků z let 2012–2014 a tyto titulky analyzovala 

z hlediska kvantitativního i kvalitativního. Zkoumání délky titulků, doložené i pečlivě 

zpracovaným grafem (s. 31), ukázalo při srovnání se staršími sondami, že nedochází k nárůstu 

počtu zahrnutých slov, jak se někdy předpokládá; na druhé straně se zjistilo, že vzrůstá počet 

titulků v jednotlivých číslech novin. Dále je analyzována syntaktická struktura titulků a 

podrobně jsou klasifikovány používané jazykové prostředky, přičemž se sleduje jednak jejich 

obvyklost či neobvyklost, jednak jejich podíl na realizaci informačního či persvazivního 

působení na recipienta. 

K práci nemám žádné závažnější připomínky, mohu poukázat jen na několik drobností, 

které úroveň výkladů nijak nesnižují: 

„Prostředky z útvarů českého jazyka“ (s. 40): mělo by jít o „různé útvary“, „nespisovné 

útvary“?  

Spíše než o špičaté závorky (s. 40 aj.) jde o jistý druh uvozovek.  

Bylo by asi vhodné zřetelněji odlišit pojmenování expresivní a hodnotící (s. 45–46).  



Titulek Sen je sen je sen je sen (s. 57) lze brát jako aluzi na proslulé verše Gertrudy 

Steinové.  

Přesnější by asi bylo označení „nepísmenný symbol“, nikoli „nepísemný“ (s. 63). 

Bakalářská práce Terezy Valčíkové je připravena velmi pečlivě a promyšleně. Také její 

jazyková a formální stránka jsou na velmi dobré úrovni (kvantitativní výsledky jsou 

představeny v podobě přehledných tabulek a grafů, práce obsahuje i zajímavé ilustrační 

přílohy). 

Bakalářská práce Terezy Valčíkové tak v plné míře splňuje požadavky, které jsou na 

práce tohoto typu kladeny. Doporučuji ji k obhajobě. 
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