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Splnění zásad zpracování práce, adekvátnost titulu práce, naplnění stanoveného cíle,
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Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad):
V předkládané bakalářské práci se Alžběta Procházková zabývá tématem žánru politických projevů, konkrétně
inauguračních projevů znovuzvolených amerických prezidentů po druhé světové válce.
Teoreticky práci opírá o funkční přístup ke stylistické analýze, jak je reprezentován zejména britskými lingvisty
Crystalem a Davym. Těžištěm praktické části je strukturální analýza vybraných stylistických jevů, které dle
autorky nejlépe charakterizují individuální styl projevu každého ze šesti znovuzvolených prezidentů. V rámci
závěrů práce text nabízí srovnání zkoumaných idiolektů a popisuje zjištěné rozdíly a podobnosti.
Práce vyniká šíří dat, pečlivostí zpracování a logickou strukturou, která reflektuje dosavadní relevantní zjištění v
oblasti stylistiky. Autorka si klade dvě základní výzkumné otázky:
jaké jsou podobnosti a rozdíly mezi inauguračními projevy ze stylistického hlediska a co znamenají.
Silnou stránkou práce je bezesporu snaha odpovědět na otázku první. V této části se projevuje pečlivost

Bodové hodnocení na škále 1-5 (5 bodů maximum), 0 bodů z jedné či více posuzovaných oblastí automaticky
znamená, že práce není doporučena k obhajobě.
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Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad):
přístupu k analyzovaným datům, která je největším přínosem práce. Odpověď na druhou otázku již tak
přesvědčivě nevyznívá, ovšem tento problém vyvstává především kvůli úskalím skrytým v samotném
jazykovém materiálu a nelze ho jednoznačně připisovat nedostatku analytického nadhledu.
Formulačně je práce nevyrovnaná především ze stylistického hlediska. Často se v rámci jediné věty objevuje jak
formální, tak neformální styl. Toto by samo o sobě nebylo závažným problémem, kdyby se nadto v textu
nevyskytovalo takové množství gramatických nedostatků, lexikálních nepřesností a redundance (např. less
words, on the border with comprehension, more simple, chapter concerns with, the list counts forty-five names,
right at the very moment, texts must be of the finest quality, the most optimal, the problematic of stylistics,
approach on this matter, this constitutes and impulse). Chybějící nebo chybně užitá interpunkce, rovněž i členy,
ještě přispívají k matoucímu dojmu, který vyvstává kvůli diskrepanci mezi pečlivě vystavěným obsahem a
nedostačující úrovní formální.
Celkově je však text na úrovni splňující nároky kladené na bakalářskou práci a je rozhodně zajímavým a
pracným počinem, který reflektuje upřímnou snahu relevantně komentovat vymezenou problematiku.

Témata a náměty k diskusi při obhajobě:
Vzhledem k výše řečenému navrhuji, aby se diplomantka při obhajobě vyjádřila k následujícím bodům:
1. V příloze číslo 2 je v popisu tabulky 21 použit termín token. Mohla by autorka stručně vysvětlit, jak přesně
koncept type-token prakticky aplikovala (zejména ve srovnání s tabulkou číslo 12)?
2. Na mnoha místech praktické části je zmiňováno jméno prezidenta Clintona v souvislosti s různými
"prvenstvími" v porovnávaných kategoriích. Mohla by autorka předestřít, z jakého důvodu jsou rysy Clintovona
diskurzu relativně výjimečné?
3. Autorka zmiňuje, že optimálním teoretickým přístupem pro její vlastní analýzu je funkční přístup Crystala a
Davyho. Může zmínit proč přesně je tento koncept pro ni tak přínosný?
4. Čemu konkrétně lze přikládat zjištěný rozdíl hodnoty Gunning Fog indexu mezi prvními a druhými projevy?

Práci tímto

Datum:

doporučuji

nedoporučuji k obhajobě.
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Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu
studenta v průběhu obhajoby.

