
oponentský posudek 
na diplomovou práci 

JASMINY ŽARKOVlé 

Komunjkace Ha ljny pawlowské s hosty v te levjznim pořadu 
"Banánové rybjčky" - jazykové a etnjcké stereotypy 

Diplomová práce Jasminy Zarkovié Komunikace Haliny Pawlowské s hosty 

v televizním pořadu "Banánové rybičky" - jazykové a etnické stereotypy si klade za cíl 

na základě lingvistické analýzy komunikace moderátorky POPlllárního televizního 

pořadu s hosty ve studiu a na základě studia jistého sociologického materiálu stanovit, 

jaké jsou typické české národní vlastnosti a jak se odrážejí v českém jazyce, respektive, 

jak tyto národní vlastnosti jsou ovlivněny samotným českým jazykem. Úkol je to velmi 

obtížný. Diplomantka při jeho řešení vychází především z tzv. Whorf-Sapirovy teorie 

jazykového relativismu, která je i přes své poměrné stáří dodnes inspirativnL a nechává 

se též ovlivnit tím směrem současné české lingvistiky, který úspěšně reprezentují 

vědecké pracovnice Ústavu pro jazyk český AV ČR. 

Autorka svou práci, jež má 83 stran, rozdělila do dvou celků, které dále člení na 

podkapitoly. Práce obsahuje též úvod, v němž diplomantka formuluje cíl své práce, 

závěr a seznam použité literatury. Diplomovou práci rovněž dc>lňují nepaginované 

transkripce dvou pořadů Banánové rybičky a také větší množství rovněž 

nepaginovaných příloh, nijak neoznačených a nepojmenovaných v obsahu diplomové 

práce. Celkový rozsah předložené diplomové práce je tak podstatně větší. 

Po úvodu diplomantka představuje Halinu Pawlowskou a její pořad Banánové 

rybičky. Ve druhé, lingvistické části nazvané Vztah mezi jazykem a charakterem etnika 

aneb Co prozradí o Češích komunikační strategie moderátorky a hostů v pořadu 

"Banánové rybičky", si diplomantka všímá verbálních i nonverbálních komunikačních 

prostředků (v jejím rámci diplomantka opět charakterizuje Halinu Pawlowskou jako 

spisovatelku na mediálním trůnu). Zdá se, že právě partie věnované proxemice a 

kinezice jsou v celé diplomové práci nejzdařilejší. Třetí část nese název Nelingvistické 

kategorie a Jasmina Zarkovié se v ní na podkladě určitých sociologických průzkumů a 

anket publikovaných v denním tisku na Internetu zabývá sociokulturní a 

psychologickou charakteristikou českého etnika. Tyto své poznatky konfrontuje se 

závěry, k nimž dospívá na základě analýzy pořadu Banánové rybičky. Bohužel je třeba 



konstatovat, že i přes diplomantčinu proklamovanou snahu o logické propojení těchto 

částí působí jaksi mimoběžně. Ve čtvrté části své práce, závěru Ue formulován na 

necelé polovině normované stránky), se diplomantka snaží odpovědět na otázku jaká je 

česká národní povaha a jaký je český jazyk. A dospívá k tomuto konstatování: 

"odpověď již mnohokrát byla dána: jazyk je takový jací jsou jeho uživatelé, ale nejen 

jazyk ale i společnost, kultura či politika. Poněvadž jsou jazyk a charakter národa 

v neustálé proměně a interakci, jednoznačnou odpověď dát nelze." To je poněkud málo. 

Jasmina Žarkovié už v průběhu svého studia na UK FF pracovala jako 

novinářka. Je také absolventkou Vyšší odborné školy publicistiky. Je třeba konstatovat, 

že tato zkušenost se odráží i ve stylu její diplomové práce, která i přes snahu 

diplomantky nese jisté rysy stylu publicistického. Je třeba si ale uvědomit, že diplomová 

práce náleží k slohovým útvarům odborné komunikace, jimž odpovídají výrazové 

prostředky odborného stylu. V tom spatřuji jistý nedostatek předložené diplomové 

práce. Nejde jen o některé novinářské jazykové prostředky ("čerstvé trendy kousky" - s. 

72), ale především o celkový styl práce (např. zacházení s prameny, volné či doslovné 

citace, nijak neoznačené /např. pasáž o oblibě psů v české společnosti/, vyvozování 

závěrů pouze z vlastní životní zkušenosti atd.). To, že autorka některé formulace přímo 

převzala z pramenů (které sice uvedla v seznamu použité literatury a některé i přetiskla 

jako přílohy) bez uvedení citace, považuji za největší formální nedostatek předložené 

diplomové práce. 

K jednotlivým pasážím diplomové práce je možno mít dílčí připomínky. S řadou 

závěrů diplomatky je možno polemizovat, namátkou: 

s. 27: i obecná čeština může být kultivovaná; jazyk H. Pawlowské v pořadu 

Banánové rybičky spíš osciluje na hranici spisovnost - nespisovnost; 

s. 48: nevím, který umělec, host H. Pawlowské, byl nucen opustit Českou republiku; 

s. 51: jak nedůvěra ve vládu ovlivt1uje vztah obyvatel ČR k poslancům; 

s. 58: na základě čeho diplomantka dospěla k závěru, že mezi Čechy panují špatné 

rodinné vztahy, oslovení "náš mladej, naše .Jana" o tom přece nevypovídají; co je 

nepatřičného na tom, že rodiče v Česku dospívajícím a dospěl::Xl dětem obstarávají 

jídlo a ošacení, proč by je měli podporovat finančně?; 



s. 61: psí hřbitov v Praze - Bohnicích není jediný zvířecí hřbitov na světě; proč 

přirovnání "počasí, do kterého by psa nevyhnal" a "zpráskat j&Lo psa" dnes ztratila 

svůj význam?; atd. 

Je též škoda, že na několika místech diplomantka zbytečně opakuje některé 

informace (na s. 6 a 9, 10 a 52, 25 a 34 ... ); i to je projevem publicistického či 

esej istického stylu. 

Diplomová práce též dobře odráží jazykovou kompetenci diplomantky. Je třeba 

konstatovat, že práce je psána kultivovanou češtinou. Jazyková kompetence 

diplomantky se bezpochyby blíží kompetenci vzdělaného rodilého mluvčího. Je proto 

škoda, že se autorka práce na několika nemnohých místech dopustila pravopisných chyb 

(při pečlivé korektuře mohly být snadno opraveny), např. na straně ll, 16, 17,23,47 i 

jinde. 

I přes tyto výtky lze konstatovat, že diplomantka Jasmina Žarkovié předložila 

k obhajobě diplomovou práci, která splňuje kritéria, jež Univerzita Karlova stanovila 

pro diplomové práce svých absolventú. 

Proto tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

V Praze dne 7. září 2006 

.., 
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P!IDr. Jiří H il 

Ústav bohemisltck ch studií 


