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Formulář pro posuzovaní diplomových prací 
 

Jméno studenta/ky: Mgr. Martina Černotová     

Studijní program: EKS   

Název diplomové práce: Koncept „inscenované komunikace“ v procesu osvojování druhého 

jazyka  

Jméno posuzovatele/ky: Mgr. Irena Řehořová PhD.  

 

Okruhy hodnocení diplomové práce:  

 

A) Formální kritéria 

Formální struktura a úprava práce, úplnost povinných částí práce, gramatická a stylistická 

stránka, korektní a jednotné uvádění zdrojů.  

 

Hodnocení (0-10 bodů): 5 

Připomínky a komentáře:  

Práce obsahuje všechny povinné části. Po jazykové stránce by zasluhovala pečlivější 

zpracování: zůstalo v ní poměrně dost překlepů, stylistických i gramatických chyb. Autorka 

uvádí své zdroje, formát odkazů je však nejednotný (někdy je jeho součástí název titulu, 

někdy ne). Zdroje v závěrečném seznamu nejsou důsledně řazeny abecedně podle příjmení 

autora a například Griceovu práci jsem v něm nenašla vůbec. Pak je zde řada dalších 

drobností, jako např. nejednotná grafická úprava (různé fonty písma), názvy titulů jsou 

někdy uváděny kurzívou, někdy ne atd. Množství těchto formálních nedostatků zbytečně 

snižuje úroveň textu.   

 

B) Struktura práce 

Jasné formulování problému, vymezení cíle a jeho soulad s obsahem práce, celková koncepce 

a struktura práce, adekvátnost postupu a návaznost jednotlivých částí práce.  

 

Hodnocení (0-10 bodů): 10 

Připomínky a komentáře:  

Téma a cíl jsou jasně vymezené. Práce má přehlednou strukturu, kapitoly na sebe dobře 

navazují a všechny přispívají k rozvíjení zvolené problematiky.  

 

C) Rozbor tématu 

Identifikování a vysvětlení základních pojmů a koncepcí, rozsah a relevantnost použité 

literatury, úroveň práce s odbornou literaturou, adekvátnost výkladu použitých textů. 

 

Hodnocení (0-10 bodů): 9 

Připomínky a komentáře:  

Autorka si jako výchozí teoretický a metodologický přístup zvolila diskursivní, resp. 

konverzační analýzu (Fairclough, Have), kterou vhodně doplňuje o koncepty z oblasti 

pragmatiky (Griceovy konverzační maximy, Leechovy zdvořilostní maximy). Metody 

a koncepty představené v první části následně aplikuje při analýze několika rozhovorů, na 

nichž se pokouší ukázat rozdíly mezi autentickou a „inscenovanou“ komunikací. 
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Základní pojmy a koncepce jsou vyloženy srozumitelně, autorka prokazuje dostatečnou 

obeznámenost s relevantní primární i sekundární literaturou. Nevyhnula se pouze několika 

nepřesnostem: drobná chyba se vloudila např. u maximy kvality, kde je jako jeden 

z pokynů uvedeno: „neříkej nic, co není nepravdivé“ (s.45); u maximy skromnosti bylo 

podle mě možné nalézt vhodnější překlad než „maximalizuj podceňování sebe sama“ (48).  

 

D) Aspekt originality 

Vlastní autorská analýza řešeného problému, schopnost samostatně a tvořivě uvažovat 

a navrhovat řešení, vlastní argumentační a formulační úroveň. 

 

Hodnocení (0-10 bodů): 8 

Připomínky a komentáře:  

Pozitivně hodnotím, že Martina Černotová nezůstala pouze u deskripce projektu Islandská 

vesnice, který si zvolila jako předmět zkoumání, ale doplnila ji o ukázku a analýzu 

konkrétních příkladů, které přibližují principy, na nichž je založen. Téma nahlíží primárně 

perspektivou odlišností mezi autentickou komunikací a konverzacemi, které se sice 

odehrávají v autentickém prostředí, jsou však přizpůsobeny specifickému cíli (osvojování 

islandštiny jako druhého jazyka). Pro tento druhý typ autorka z důvodů, které uvádí na s. 

30-31 volí označení „inscenovaná komunikace“. Jako příklad používá vlastní 

audiozáznamy, které převedla do písemné formy s využitím transkripčního programu 

CLAN. Přesnost přepisu islandských frází nedokáži posoudit, působí však spolehlivě, 

i vzhledem k tomu, že autorka jej konzultovala s rodilými mluvčími. Ačkoli smyslem 

použití daného programu byla mimo jiné přehlednost přepisů, v některých ohledech podle 

mého názoru k přehlednosti až tolik nepřispívá. Jednak se v něm objevují různé 

transkripční symboly, vyjadřující aspekty promluv jako např. protažení hlásek, třepenou 

fonaci atd., které autorka při interpretaci konverzací vytěžuje jen minimálně a je tedy 

otázkou, k čemu zde vlastně jsou. Podobné je to s číslováním jednotlivých řádků, které by 

mělo smysl, pokud by ho autorka používala pro odkazování na konkrétní místa textu, její 

interpretace se však váží spíše k delším pasážím.  

Argumentační i formulační úroveň je dobrá, pouze sem tam se v textu objevují nesprávně 

nebo přinejmenším zvláštně zformulované věty (např. na s. 35: „Konverzační analýza, která 

je jádrem metodologie této práce, spadá do kategorie nekritických analýz diskursu. 

Z Faircloughova díla vybírá ty části, jež jsou obecně diskursivního charakteru.“) 

 

E) Význam práce 

Formulovaní jasných a zdůvodnitelných závěrů, adekvátnost a úplnost splnění cílů práce, 

celková odborná úroveň a přínos práce.  

 

Hodnocení (0-10 bodů): 9 

Připomínky a komentáře:  

Cíle, které si Martina Černotová v úvodu stanovila se jí podle mého názoru podařilo 

v dostatečné míře naplnit. I přes některé nedostatky, týkající se především formální stránky, 

její práci celkově považuji za zdařilou a přínosnou.  

 

Otázky na obhajobu:  
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Součet bodů (0-50 bodů): 41 

Celkové hodnocení (známka)*: 1 

 

Hodnotící stupnice:  

50-40 bodů: 1 – výborně 

39- 25 bodů: 2 – velmi dobře 

24- 15 bodů: 3 – dobře 

14-0 bodů: 4 – nedostatečně 

 

* V případě, že některý z okruhů hodnocení A), B), C), D) je hodnocený počtem bodů 0, 

práce je klasifikována známkou 4.  

 

 

 

Datum:   

 

 

........................................ 

podpis   

 


