Posudek bakalářské/magisterské diplomové práce
Student: Eliška LACINOVÁ
Obor: ČJ - AJ
Název práce v českém jazyce: Jazyk bulváru za první republiky
Název práce v anglickém jazyce: Language of Tabloids in the First Czechoslovak
Republic
Vedoucí práce: PhDr. Radka Holanová, Ph.D.
Oponent práce: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Typ posudku:
1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE
Kritérium

Hodnocení (A-D)

1.1

Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie

A

1.2

Relativní úplnost zpracované sekundární literatury

A

1.3

Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi

A

1.4

Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí

A-B

1.5

Interpretace výsledků

A-B

1.6

Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí

A

1.7

Logičnost výkladu

A-B

1.8

Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů

A

Slovní komentář:
Text práce je vhodně strukturován. Autorka dělí kapitoly dle jazykových rovin. Části na sebe
logicky navazují a výklad je podán srozumitelně a smysluplně. Práce je přínosná, téma dosud
nebylo podrobně rozpracováno v jiných publikacích.
Kap. 7 by si zasloužila obsáhlejší samostatné zpracování. Takto působí poněkud neústrojně. Může
být inspirací pro autorku a její další práci
2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE
Kritérium

Hodnocení (A-D)

2.1

Adekvátnost horizontálního členění textu

A

2.2

Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu

A

2.3

Dodržení citační normy

A

2.4

Dodržení stylové normy

B-C

2.4

Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace

B

Slovní komentář:
Autorka má tendenci odborný text popularizovat (vyznačeno v textu, např. s. 22), místy nevhodně
opakuje slova (s. 22).
V textu zůstalo několik překlepů (např. s. 12).
3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE
Práci doporučuji k obhajobě.
Slovní komentář:
4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU
4.1

Které současné deníky považuje autorka za seriózní? (s. 9-10)

4.2

S. 12nn: Může autorka velmi stručně srovnat sportovní rubriky v jednom seriózním a
jednom bulvárním deníku? Jak se projevuje bulvarizace ve sportovních rubrikách? Jak
bulvarizace vypadala za první republiky?

4.3

S. 13: Proč se bulvár označoval jako žlutý tisk?

4.4

s. 13: Jaký pozitivní přínos může mít bulvár pro společnost?

4.5

Proč autorka zařazuje intertextovost mezi syntaktické prostředky? (s. 61)

4.6
4.7
5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE
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