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Autorka ve své diplomové práci komplexně analyzuje jazykovou stránku projevu moderátorů pořadu Klub 
Rádia Junior, který je součástí Rádia Junior Českého rozhlasu. Zaměřuje se na rovinu zvukovou (intonace, 
spodoba znělosti), morfologickou, lexikální, syntaktickou i rovinu obecné výstavby (ustálené formulace, 
forma zpětné vazby). Na všech rovinách si všímá toho, zda užité prostředky zohledňují dětského 
posluchače, zda působí vhodně jako řečový vzor a zda v projevech moderátorů přetrvávají některé rysy 
řeči orientované na dítě. 
 
Jako materiál slouží projevy dvou moderátorů, jednoho muže a jedné ženy (uvítala bych, kdyby autorka 
při obhajobě zdůvodnila, proč si vybrala právě tyto dva). Celkový rozsah použitých nahrávek není v práci 
nikde specifikován, z uvedených údajů se zdá, že by to mohlo být kolem 120 minut pro každého 
z moderátorů. O zpřesnění údaje prosím autorku u obhajoby. Nahrávky byly zpracovány pomocí 
transkripčního systému ORAL2013, zpracovávána byla pouze místa, kde autorka zachytila nějaký jev, 
který chtěla popsat. 
 
Projev moderátorů autorka hodnotí jako celkově kultivovaný, pro dětského posluchače dobře 
sledovatelný. Obsáhle oba moderátory srovnává (např. co se týče používání výplňkových slov, 
hezitačních zvuků, používání deminutiv, typu zpětné vazby) a svá pozorování podrobně shrnuje. 
Dokazuje také přetrvávání některých rysů řeči orientované na dítě v projevu moderátorů (zřetelná 
artikulace, pomalejší tempo, dloužení hlásek při citovém zaujetí, mnohdy kratší věty). Široké spektrum 
sledovaných jevů i jejich systematické zpracování je třeba ocenit, stejně jako pečlivě vystavěnou 
strukturu celé práce. (Jen by bylo bývalo vhodné výsledky shrnout i v abstraktu práce.) 
 
Některé jevy však vyžadují komentář. 
 
Některé části považuji za přebytečné, nebo pro práci daného typu zbytečně rozsáhlé. Proč se např. uvádí 
tak podrobná charakteristika vývojových stadií (a pak se dané poznatky skoro vůbec nepropojují 
s tématem práce)? Proč se uvádí historie a všechny součásti Českého rozhlasu? Proč se charakterizují 
všechny pořady Rádia Junior? Kondenzovat by šla i vysvětlení některých jevů – v práci se obsáhle 
komentují očividné věci (např. na s. 57 jsou reformulace otázek jasné i bez tak obsáhlého vysvětlení). 
 
Dále považuji za nevhodné pro odbornou práci upozorňovat na to, že sbírání nahrávek trvalo dlouho a že 
analýza byla náročná. Naopak za relevantní považuji rozbor toho, proč se s nahrávkami ke stažení pracuje 
lépe než s těmi jen online přehratelnými. 
 
Text v některých svých částech špatně navazuje na části předchozí (např. v části 4 se po charakteristikách 
jednotlivých vývojových období vyskytuje bez přechodu oddíl Pozornost posluchačů, a není přitom jasné, 
jak souvisí s částmi předchozími (s. 28), nebo v části 7 se hned v první větě uvádí „oba moderátoři“, není 
však jasné, o koho jde (s. 41)). Je to velmi rušivé zvlášť s ohledem na to, že jinak je práce napsána čtivě a 
přehledně. 
 
Práce má na některých místech i problémy formulační (např. „věnovat této časti (sic!) jen tolik času, 
který je potřeba“ (s. 16), „Období druhého stupně základní školy reflektuje starší školní věk, který je 
ukončen povinnou školní docházkou.“ (s. 27), „Opakování klíčových slov s sebou ale nese také svá 
pravidla.“ (s. 29), „slova s nízkou frekvencí […] později narůstají“ (s. 30), „Zatímco v minulých letech mělo 
velký vliv na dospívání dítěte, dnes je znatelně menší.“ (s. 34)). 



 
V několika případech je třeba práci komentovat i věcně: Slovosled teď ale má přednost někdo další (s. 72) 
není podle mého vhodné považovat za nesprávný, je pouze méně frekventovaný. Jednoznačně věcně 
chybný je potom závěr, že asimilace znělosti byla zaznamenána pouze dvakrát (s. 47). Kdyby tomu tak 
bylo, byly by projevy velice nečeské. Autorka má zřejmě na mysli nesprávnou asimilaci, ale není si toho 
vědoma. Jeden z uváděných příkladů chyby je navíc zcela v souladu s ortoepickou normou – z Bárou je 
vyžadovaná ortoepická podoba. Výraz češtinsky jistě není příkladem nesprávného ohýbání (s. 70), jde o 
problém slovotvorný. Tvar Večerníčka (tamtéž) užitý v akuzativu singuláru pro postavičku tohoto jména 
je takto spisovný. 
 
Nejvíce zarážející je však množství typografických a interpunkčních chyb. Nejvíce rušivé jsou odkazy do 
poznámek pod čarou uváděné v kurzivě i bez kurzivy (na s. 38 a 39 dokonce tučně), s mezerou před i bez 
ní, za interpunkčním znaménkem i před ním. Často se také vyskytují rozsahy uváděné s pomlčkou a 
mezerami, za zkratkou apod. se zbytečně užívají tři tečky, v seznamu literatury se nesprávně užívá 
kurziva, v textu je její užití systematičtější, ale ne bez chyb, občas chybí mezery (vyznačeno v práci). Jako 
nejzávažnější pak vnímám to, že od části 8 jsou výjimkou strany, kde není alespoň jedna interpunkční 
chyba (vyznačeno v práci). 
 
Překlepy jsou méně časté, ale ne výjimečné (např. výsledy (abstrakt), s porozumění (s. 28), pomítá (s. 49), 
vylo (s. 71), posledním jevy (s. 76)), stejně jako dvakrát za sebou uvedená, nebo naopak vynechaná slova. 
Ojedinělá je pravopisná chyba „dospělí musí být […] trpělivý“ (s. 24). 
 
Celkově práce bezesporu splňuje nároky na diplomové práce kladené a doporučuji ji k obhajobě. 
Zejména vzhledem k množství interpunkčních a typografických chyb však navrhuji hodnocení dobře. 
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