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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 
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Stručná charakteristika práce (vyplňuje vedoucí, cca 100-200 slov) 
Slovní vyjádření, komentáře a připomínky (cca 100-200 slov) 
Silné stránky práce: 
Po mém soudu jde o studii po všech podstatných stránkách zdařilou a vyváženou, představující možný 
způsob kýženého zpracování bakalářských prací a přesvědčivě reflektující autorčin odborný rozhled i 
osobní zaujetí. Pojednává o aktuálním tématu v celostním přístupu, s podstatnou složkou lingvistickou 
sahající od typologie po pragmatiku, a na základě promyšlené analýzy (srov. např. proces výběru 
zkoumaných řečníků).  Výzkumné otázky staví jasně a odpovídá si na ně v přehledné struktuře metody i 
argumentace, jasným výkladovým stylem podaným hladce plynoucí angličtinou. Účelně zúročuje 
výsledky existujícího výzkumu na dané téma a doplňuje je o podstatné nové aspekty, přičemž analyticky 
dokládá hierarchii důležitosti strukturálních faktorů, na jejichž souhru se soustředí. Jako text se úspěšně 
vyrovnává s nutností srozumitelně i čtivě uvést do zkoumaného problému a zároveň jej adekvátně a 
akademicky na výši postihnout pro potřeby specialistů. Po technické a formální stránce je rovněž 
vypravena bezchybně. Celkově tak převyšuje požadavky na bakalářské práce kladené. Doporučuji, aby 
výstupem z textu byla publikace v podobě článku.      
Slabé stránky práce: 
Předložená BP nemá po mém soudu – s ohledem na výše řečené – zjevných podstatných slabin. Zcela 
ojedinělé jazykové nedostatky jsem si dovolil vyznačit do výtisku BP, který jsem měl k dispozici.  
Otázky k obhajobě a náměty do diskuze: 

1. Co všechno ovlivňuje tendenci produkovat stejně dlouhé fráze?  
2. V jakém smyslu se v práci (příp. dané problematice) používá termínu stylistic? Např. na s. 25 a 39 

je vztažen ke „speakerʼs competence“, resp. „speakerʼs characteristics“, a zároveň (a jinak v práci 
průběžně) ke komunikační situaci.  

3. Otázka mimo rámec práce: existují obdobně zaměřené studie o převahou aglutinačních jazycích, 
resp. o rozdílech mezi aglutinací a flexí jakožto „fixed effects“? 

Další poznámky: 
Vzhledem k tomu, že oponent není specialistou na dané téma ani obor, nemohl se bohužel 
kvalifikovaně vyjádřit k technickým aspektům předložené BP. 
Navržená klasifikace: 

☒ výborně   ☐ velmi dobře   ☐ dobře   ☐ neprospěl/a 
 
 
Místo, datum a podpis vedoucího/oponenta: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 
V Praze, 29. srpna 2019 


