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Posudek diplomové práce Bc. Martiny Machurové 

Jazyková stránka projevů moderátorů pořadu Klub Rádia Junior 

 

Autorka se ve své práci zaměřila na analýzu jazykové stránky projevu vybraných 

moderátorů pořadu Klub Rádia Junior. Soustřeďuje se především na posouzení spisovnosti a 

sledování případných odchylek od spisovné normy a ukazuje, že projevy daných mluvčích 

jsou na dobré úrovni a případných nedostatků v nich není příliš. Oceňuji, že autorka pro svou 

analýzu nezvolila snadnou a vnějškově efektnější cestu analýzy projevů výrazně nekvalitních, 

ale vybrala projevy kultivované. Ukazuje tak mj., že veřejnoprávní rozhlasové vysílání může 

svým dětským posluchačům, jejichž jazykové a komunikační kompetence se stále rozvíjejí, 

poskytovat kvalitní podněty. Musím též uvést, že autorka projevila při vymezování tématu i 

jeho zpracování značnou samostatnost. 

V teoretické části oceňuji, že autorka u výkladu o mluveném projevu usiluje o jeho 

směřování k tématu práce, tj. k problematice rozhlasového vysílání a k otázce vhodnosti pro 

dětské a dospívající posluchače, a že k těmto otázkám zpracovala dosti různých zdrojů. 

Autorka také vyhledala množství zajímavých informací o rozhlasovém vysílání, o vysílání pro 

děti, o zkoumané stanici, popř. o dalších aktivitách, které stanice s vlastním rozhlasovým 

vysíláním spojuje. Možná nejde o údaje podstatné přímo pro analýzu, poskytují však dobrý 

přehled o kontextu vysílání. Oceňuji také uvedení informací z odborné literatury o vlivu 

rozhlasového vysílání na děti. Sestavit výklad o spisovnosti a nespisovnosti je vždy složité, 

autorka ve svém textu vychází spíše ze starších zdrojů, výsledek však pokládám za 

odpovídající potřebám předkládané práce. Výklad o vývoji dětí v daném věku je možná příliš 

rozsáhlý, navíc čerpá většinou pouze z jednoho zdroje. Část o řeči orientované na dítě mohla 

být naopak rozsáhlejší a mohla zahrnout podrobnější přehled obvyklých rysů, neboť se na ně 

v dalším výkladu odkazuje. Vymezen mohl být i termín registr.  

Praktická část představuje dvě velmi podrobné analýzy projevu dvou moderátorů – 

ženy a muže. Rozsah materiálu, který autorka zpracovala, pokládám za dostatečný, zvolený 

způsob přepisu je vhodný. Výsledky analýz ukazují, že autorka je schopna pečlivého 

detailního pozorování projevů a že výsledky svého pozorování dokáže přehledně prezentovat. 

Za zajímavá pokládám např. zjištění o práci s cizími slovy a termíny, o strategiích oslovování 

či přeformulovávání projevů hostů či volajících. Otázkou k diskusi by mohlo být zařazení 

některých dílčích jevů k některým kapitolkám (např. v oblasti syntaxe jde možná někdy již 

spíše o jevy, které bývají řazeny do pragmatiky či stylistiky; skupiny cizí slova a odborné 
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termíny se do jisté míry překrývají atp.), autorčino řešení však pokládám za možné. U zápisu 

vhodnějších forem intonace (s. 44) by místo interpunkce bylo asi lepší využít nějakých značek 

pro naznačení zvukového průběhu výpovědí. U některých dílčích zjištění by se také nabízela 

jiná hodnocení (např. nesouvisí koncovka –a u tvaru Večerníčka s tím, že jde o postavičku?).  

Práce je přehledně členěna, bohužel jí však škodí, že v závěrečné korektuře nebyly 

zachyceny chyby pravopisné (zejm. interpunkční) a také některé grafické (např. odsazení 

odstavců) a v textu zůstaly i občasné nepříliš zdařilé formulace (např. shoda podmětu 

s přísudkem – měla by být shoda přísudku s podmětem; asimilace znělosti – asi by mělo být 

nesprávná asimilace znělosti; občasné opakování formulací) a další nedostatky (např.  

chybějící odkaz na zdroj, viz např. informaci o redundanci u žen v závěru práce). 

 

Práce Martiny Machurové splňuje požadavky kladené na práce diplomové, doporučuji 

ji k obhajobě. Navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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