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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné a je 
vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné, ale 
není vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení není 
v práci zdůvodněné 
a není vhodné 

Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1 Cíl práce      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Práce prodělala oproti schváleným tezím jistý posun ve struktuře - tento posun spíše zpřesňující povahy je 
logický a je daný tím, jak autor práce postupně do probleamtiky pronikal (on sám se zmiňuje o změnách 
v použité literatuře, ale ty jsou tak samozřejmé, že je ani není třeba vysvětlovat.  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení písmenem 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu B 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat B 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu A 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů A 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Cenné je, že se autor pokusil využít metodu standardizace argumentu (jak vysvětluje v kap. 2.3), jen je škoda, že 
nenabídl diskusi o jejích limitech (klíčovým limitem je pochoptielně role kontextu. 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 
  Hodnocení písmenem 
3.1 Struktura práce B 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů A 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

A 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 



3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce B 
 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Vcelku dobře a přehledně struktruovaná práce nemile překvapí čtenáře stručným a vlastně nicneříkajícím 
závěrem.  
Zřejmě vinou technických obtíží se nepodařilo odevzdat práci na odpovídající grafické úrovni - viz  měnění 
písma v poznámkách (pozn. 7). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Práce Norberta Soukupa vznikala nesnadno, autor se pomalu a namáhavě dobíral toho, co je vlastně předmětem 
jeho zájmu - o to cenější je, že výsledkem jeho snažení je propracovaný a původní text, který dokládá autorovu 
schopnost zpracovat zadané téma, zvládnou k němu literaturu a její zvládnutí demonstrovat na analyzovaném 
materiálu i jeho autentický zájem o samotný problém argumentu a argumentace. Z analýzy  je zřejmé, že si autor 
osvojil typologie argumentů, s nimiž se seznámil (hlavně s Čapkovou a Schopenhauerovou). 
S některými autorovými výklady by bylo možné polemizovat (např. s tím, že zvláštní kategorii tvoří argumenty 
cílené na auditorium, kap. 2.1.2.2 - pokud je někde auditorium, o jehož postoji vystupujícím jde, jsou fakticky 
VŠECHNY argumenty zaměřeny na ně, i když stak nejsou prezentovány). Škoda je, že autorovi nezbyly síly na 
to, aby do výkladu o argumentaci zapracoval ještě roli kontextu (ta je spíš jen někde naznačena, např. při 
rozlišování jednotlivých částí pořadu). Vyloženě zklamáním je pro čtenáře závěr, v němž jako kdyby autorovi 
došly síly a nevyužil ho ke zevrubnějšímu shrnutí svých poznatků, vyhodnocení míry jejich zobecnitelnosti a 
případnému naznačení, jak by šlo na tématu pracovat dále. 
Předložená práce je napsaná věcným výkladovým stylem, má všechny náležitosti odborného textu a v plné míře 
splňuje nároky kladené na kvalifikační práce tohoto typu, proto ji jednoznačně doporučuji k obajobě.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Kdybychom chtěli o argumentaci získat hlubší odborné poučení, ve kterých vědních oborech (kromě 

rétoriky) bychom se o ní mohli dovědět více? 
5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: 15. 5. 2019                                                                                          Podpis: 
……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 
nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 
jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 
posudek bez podpisu! 
 


