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Posuzovaná oblast
1. Celková
charakteristika
2. Teoretická část

Zvažovaná kritéria

Body
(0-5)1

Splnění zásad zpracování práce, adekvátnost titulu práce, naplnění stanoveného cíle, logická
struktura práce, vyváženost a propojenost teoretické a praktické části
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Stanovení a splnění cílů, prezentace různých teoretických přístupů k řešení problému, jejich
kritické posouzení a zvolení relevantní teoretické základny pro realizaci praktické části
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3. Praktická část

Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, relevantní a srozumitelná
argumentace a interpretace získaných výsledků, jasnost formulace závěrů práce

4. Jazyková úroveň

Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu, interpunkce a
stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu
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5. Struktura a forma

Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, konzistentnost úpravy
práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a provedení příloh

6. Práce s odbornou
literaturou

Kvalita, množství a relevance odborných zdrojů, kritický přístup ke zdrojům, odpovídající úroveň
citační praxe

4
5
5

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad):
Závěrečná bakalářská práce Alžběty Procházkové je mimořádně precizním lingvistickým rozborem
inauguračních projevů znovuzvolených amerických prezidentů od druhé světové války. Autorka se snaží
pokrýt co nejširší spektrum syntaktických i lexikálních jevů, které lze zbádat v prezidentské rétorice od
Dwighta Eisenhowera až po Baraka Obamu. Při svém zkoumání metodicky vychází ze seminální publikace
Investigating English Style Davida Crystala a Dereka Davyho, jejichž postuláty tvoří nosnou páteř
teoretické části práce.
Praktická část pak nabízí širokospektrální pohled na dvanáct inauguračních projevů šesti amerických
prezidentů. Kromě standardních lingvistických kritérií se zde opírá i o takzvaný Gunningův index
zamlženosti (Gunning Fog Index), který zkoumá, na jak široké publikum text cílí, uvážíme-li jeho
okamžitou srozumitelnost vzhledem k aktivní i pasivní slovní zásobě a vzdělání příjemce sdělení.
Alžběta Procházková se v práci nevyvaruje drobných jazykových nedostatků, avšak v úhrnu lze její projekt
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.
1

hodnotit jako mimořádně úspěšný. Práci doporučuji k obhajobě.
Témata a náměty k diskusi při obhajobě:
Mohla by autorka zopakovat či systémově zdůvodnit, proč si k analýze vybrala pouze inaugurační projevy
znovuzvolených amerických prezidentů?

Práci tímto doporučuji k obhajobě.
Datum: 13. 1. 2019
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