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Průběh obhajoby: Bakalandka prezentovala svoji práci. Charakterizovala politickou

komunikaci a vývoj přemýšlení o ní, hnutí ANO z hlediska
společensko-politické situace. Z jazykových hledisek se věnovala
problematice persváze. Při analýze vnímala jako potenciální
persvazivní prostředky všechny, které se nějak odlišují od standardu
nebo které jsou příznakové. Vyjmenovala prostředky, které v textu
nalezla, např. hovorovost, ironie nebo obraznost.

Dotazy vedoucího:
Proč autorka pro třídění jevů považovala za nejvhodnější formální
kategorizování?
Na s. 32 autorka sděluje v odkazu na Jaklovou, že obraz je schopen
předat emoci rychleji než informaci. Skutečně je tomu tak? Proč?
Výraz lajk nelze posoudit příznakově z hlediska hláskového, ale z
hlediska grafického – pokud vůbec. Nesetkal jsem se prakticky v
žádném typu textu s tím, že by bylo slovo s významem „obliba,
ocenění textu na internetu“ zapisováno v graficky neadaptované
podobě. (s. 35)
Prosím, aby autorka přesněji stanovila na základě filologické
literatury vztah mezi frazémem a idiomem - charakteristika podle
Jílka není přesná (s. 52).
Prosím o přesný popis metodologie práce.

Reakce autorky:
Autorka se snažila o systematické třídění, aby opravdu nic
neopomněla. Došlo k vyjasnění problémů, které její třídění vyvolává.
Autorka vyjasnila problém odkazu na Jaklovou.
Autorka se téměř s podobou lajk nesetkává.
F. Čermák chápe frazém jako formální stránku a idiom jako
sémantickou stránku.
Metodologie: Cílem práce bylo na základě prostředků
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identifikovaných jako persvazivní specifikovat funkci slovní zásoby.
Základ pro analýzu byl text Jaklové a bakalářská práce M. Kmeť.
Materiál pro analýzu tvořily příspěvky z FB stránek hnutí ANO od
září 2018 do června 2019 a z profilu A. Babiše od prosince 2018 do
června 2019.

Dotazy oponentky:
Jaké charakteristiky podle autorky má persvazeve zkoumaném
materiálu? Tedy na jakém základě jsou identifikovány texty s pervazí
a vyloučeny texty bez ní?
Formulujte metodologii použitou ve Vaší práci (hlavně hlediska
uplatněná při sběru a zpracování materiálu).

Reakce autorky:
Odpovědi zazněly v prezentaci a v odpovědích na otázky vedoucího.

Všichni přítomní členové komise hlasovali o klasifikaci a shodli se
na výsledku 2.

Výsledek obhajoby: velmi dobře (2)

Předseda komise: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. ............................

Členové komise: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. ............................

 PhDr. Olga Palkosková, Ph.D. ............................
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