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Diplomová práce Vladimíra Nováka se věnuje jazykovému rozboru tzv. korporátního diskurzu 

o životním prostředí. Kombinací kvantitativních a kvalitativních metod v ní autor poukazuje na 

pozoruhodné rysy diskurzní praxe nadnárodních společností. Navzdory tomu, že její závěry lze 

vzhledem k povaze analyzovaného materiálu zobecnit jen s opatrností, analýza je provedena 

komplexně a disciplinovaně, a má proto své místo v mozaice kriticko-analytických textů 

zabývajících se environmentální problematikou, resp. diskurzem / diskurzy o klimatické krizi 

a jejím vztahu k lidské činnosti. Text proto doporučuji k publikování ve formě článku. 

Teoretická část práce se zaměřuje na vymezení výzkumného rámce – autor se věnuje vývoji 

ekolingvistiky od jejích počátků, které spatřuje už v komunikačním obratu v lingvistice, až po 

její roli v kontextu kritické analýzy diskurzu (CDA) či nověji a obecněji v diskurzně-kritické 

škole (CDS). Ekolingvistiku zde dělí do třech hlavních proudů, přičemž sám se hlásí k tzv. 

ekokritickému směru, jehož podstata tkví v nazírání komunikátů o životním prostředí jakožto 

projevů a současně nástrojů politické praxe v širokém slova smyslu. Ekokritika cílí na odhalení 

takových diskurzních schémat, která jsou součástí neutrálního pozadí veřejného rámce a která 

zároveň a primárně konvenují konkrétním (dominantním) aktérům. Za tímto účelem se autor 

rozhodl analyzovat dílčí, tzv. „obchodní“, diskurz. 

Vlastní analýza, která práci dominuje, je provedena na materiálu „výročních zpráv zaměřených 

na životní prostředí (environmental reports)“ automobilové firmy Toyota z let 2016–2018. Tyto 

texty, jež jsou nedílnou součástí PR strategie společnosti, autor pečlivě upravil – zejména 

s ohledem na jejich přirozeně multimodální povahu (zprávy obsahují např. četné grafy a jejich 

popisky), jejíž analýzu zvolený metodologický přístup neumožňuje. Užitou metodou je 

kombinace kvantitativního (korpusového) a kvalitativního postupu nejlépe odpovídajícího tzv. 

CADS (Corpus Assisted Discourse Studies); podstatou tohoto postupu je aplikace kvalitativní 

složky analýzy až po složce kvantitativní, tedy nikoli souběžně s ní. Na základě frekvenční 

analýzy a pomocí vytknutí tzv. klíčových slov tak autor dochází k množině lexikálních 

jednotek, které následně podrobuje kolokační a dále pak kvalitativní analýze. Tu provádí 

zejména formou četby a interpretace konkordančních linek nebo širších kontextů. Autor 

s velkou pečlivostí popisuje každý bod svého postupu (za zvlášť dobrou vnímám volbu 

referenčních korpusů a argumentaci pro ně) a důkladně vysvětluje všechna svá nesamozřejmá 

rozhodnutí; přesně v souladu s požadavky standardní CDA. A třebaže zjištění, která 



v porovnání s pracovnímu hypotézami nepůsobí nijak překvapivě, způsob, jímž k nim došel, 

významně podtrhuje jejich relevanci a naléhavost. Z pohledu hodnot CDA / CDS je tedy 

analýza a interpretace jejích výsledků vyhovující. 

Po formální stránce je předložená práce provedena kvalitně, vzácnou výjimkou jsou špatně 

odsazené doklady na s. 72 a dále. 

Autora prosím, aby se při obhajobě vyjádřil k následujícím otázkám: 

1. Ve své práci analyzujete texty výročních zpráv z let 2016–2018 souhrnně. Zvážil jste 

možnost analyzovat ještě větší objem materiálu z hlediska diachronního, tzn. v jeho vývoji? 

Lze totiž předpokládat, že korporátní agendu významně ovlivnily silné (diskurzní) události jako 

např. podpis Kjótského protokolu nebo emisní aféra v roce 2015. 

2. Uvažoval jste o tom, že byste své interpretace podepřel důkladnějším studiem kontextu, 

zvláště s ohledem na historické pozadí tak, jak činí tzv. DHA (Discourse-Historical Approach) 

zejména R. Wodakové? 

 

Diplomová práce Vladimíra Nováka je příkladem vhodně aplikované analýzy z pozice CDA / 

CDS. Dobře zvolené téma, jasně vymezená a zřetelně uplatněná metoda spolu s podloženými 

interpretacemi mě vede k přesvědčení, že studie zcela splňuje požadavky kladené na závěrečné 

práce. Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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