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Jméno a tituly posuzující vedoucí: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D. 

☒ posudek vedoucí ☐ posudek oponentky   
Autor/autorka: Bc. Vladimír Novák 
Název práce: Ecocritical Discourse Analysis of Corporate Environmental Reports¨ 

       / Ekokritická analýza korporátního diskurzu 
Rok odevzdání: květen 2019 
 
Odborná úroveň práce:  

☒ vynikající   ☒ velmi dobrá   ☐ průměrná   ☐ podprůměrná   ☐ nevyhovující 
 
Věcné chyby: 

☒ téměř žádné   ☐ vzhledem k rozsahu přiměřený počet   ☐ méně podstatné četné   ☐ závažné 
 
Zvolená metoda: 

☐ původní a adekvátní   ☒ vhodně zvolená   ☐ nepříliš vhodná   ☐ nevhodně zvolená 
 
Výsledky: 

☒ originální   ☐ původní i převzaté   ☐ netriviální kompilace   ☐ citované z literatury   ☐ opsané 
 
Rozsah práce: 

☐ příliš velký   ☒ přiměřený tématu   ☐ dostatečný   ☐ nedostatečný 
 
Použitá sekundární literatura (počet a výběr titulů): 

☒ nadprůměrná (rozsahem nebo náročností) ☐ průměrná   ☐ podprůměrná   ☐ nevyhovující 
 
Grafická a formální úroveň: 

☒ vynikající   ☐ velmi dobrá   ☐ průměrná   ☐ podprůměrná   ☐ nevyhovující 
 
Jazyková úroveň: 

☒ vynikající   ☐ velmi dobrá   ☐ průměrná   ☐ podprůměrná   ☐ nevyhovující 
 
Tiskové chyby: 

☒ téměř žádné   ☐ vzhledem k rozsahu a tématu přiměřený počet   ☐ četné 
 
Celková úroveň práce: 

☒ vynikající   ☐ velmi dobrá   ☐ průměrná   ☐ podprůměrná   ☐ nevyhovující 



                      
 

 

 

 

Ústav anglického jazyka a didaktiky 
 

 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 
Univerzita Karlova           

 

Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucí (cca 100-200 slov) 
 
Silné stránky práce: 
Na práci oceňuji aplikaci interpretačního přístupu kritické analýzy diskurzu na „neutrálním“ 
kvantitativním základě (frekvence, keyness, konkordance) v tom smyslu, že výsledky 
kvantitativního zpracování zkoumaných textů (frekvenční a kolokační údaje) jsou 
materiálovým vodítkem pro jednotlivé kroky analýzy a dodávají tak kritické analýze na 
objektivitě. Kvantitativní výsledky nejsou interpretovány mechanicky, diplomand v souladu se 
svým záměrem také vybírá některé položky jako vhodnější a nechává se vést, jak ve výběru 
studovaných konkordancí, tak i pozorným čtením při jejich interpretaci, což mu naopak 
umožnilo odhalit dílčí vzorce (např. business), které nebyly mechanicky nabídnuty 
generovanými seznamy.  
Silnou stránkou práce je i účelné a propracované pojetí teoretické části propojující jazykovědu, 
enviromentální problematiku a diskurz o ní, stejně jako osobní postoj autora. Za přínosnou 
považuji rovněž charakteristiku zkoumaného žánru/registru. 
Vysoce oceňuji jazykovou, formulační a formální stránku práce.  
  
Slabé stránky práce: 
Pokud bychom chtěli získat lepší představu o charakteru tohoto typu výročních zpráv, bylo by 
vhodné porovnat texty různého původu. 
 
Otázky k obhajobě a náměty do diskuze: 
1. Do jaké míry se texty tří sledovaných zpráv překrývají (kalkování předchozích let)? 
 
Další poznámky: nemám 
 
Práci  

☒ doporučuji    ☐ nedoporučuji    uznat jako diplomovou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 

☒ výborně   ☐ velmi dobře   ☐ dobře   ☐ neprospěl/a 
 
 
Místo, datum a podpis posuzující:  
 
 
V Praze, 17. května 2019                                               


