Posudek na diplomovou práci Kateřiny Kadlecové
Jazyk dívek a girls podle českých dívčích časopisů
Autorka ve své diplomové práci pojednává o tématu mimořádně aktuálním a
užitečném pro praxi; abych to doložil, připomínám, že schválené rámcové vzdělávací
programy pro základní i gymnaziální vzdělávání uvádějí jako jedno z průřezových témat
mediální výchovu. Ta předpokládá mimo jiné, že se učitel bude s žáky zabývat i mediální
nabídkou jim adresovanou; přitom však učitelé nemají k dispozici kvalifikované rozbory
časopisů pro děti a mládež, resp. pro jejich vybrané skupiny, rozhlasového a televizního
vysílání apod. Autorčina práce směřuje k zaplnění této citelné mezery, a už proto je potřeba ji
ocenit.
Diplomantka se soustřeďuje na analýzu časopisů pro dívky na současném českém
časopiseckém trhu; inspiruje se především kritickou analýzou diskurzu a feministickou
lingvistikou. Autorka se dobře seznámila s dosavadní odbornou literaturou k tématu, domácí i
vybranou zahraniční, aktivně s ní pracuje a dovede ji s přehledem a účelně využívat.
V problematice se velmi dobře orientuje, a to jak v problematice věcné (zde mohla využít a
také využívá svých znalostí z mediálních studií), tak metodologické.
Analýzu podává ve třech ústředních kapitolách: v kapitole nazvané Témata a žánry se
věnuje zejména rozboru fotorománu a komiksu, následuje kapitola věnovaná rozboru jazyka a
stylu analyzovaných časopisů a kapitola založená na materiálu získaném v dotazníkovém
šetření.

K provedeným analýzám nemám připomínky věcné ani metodologické, pokládám je
za kvalitní; autorka se neomezuje na pouhé shromáždění jednotlivých údajů, ale dovede je
s přehledem, zřetelně a přesvědčivě analyzovat a komentovat. Také závěry, které formuluje
v poslední kapitole, jsou jasné, výstižně formulované a pevně opřené o výsledky předchozích
analýz.
Také po formální stránce je předložený text na velmi dobré úrovni, třebaže i v něm lze
najít občasný neopravený překlep.
Celkově hodnotím předloženou práci jako výborný podklad k Obh~bě . a doporučuji

hodnotit ji známkou výborně.
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Doc. PhDr. Karel Sebesta, CSc.

