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1. Formulace cílů a jejich naplnění 

Hlavním cílem práce je pokus o rekonstrukci obrazu polské církve ve vybraných 8 reportážích 

Wojciecha Tochmana (4 reportáže) a Justyny Kopińské (4 reportáže). Práce je rozdělena do 

dvou hlavních částí – teoretické a praktické. První se zabývá základními pojmy týkajícími se 

teorie jazykového obrazu světa a také historií a specifiky polské reportáže.  Náplní praktické 

části práce jsou úvodní informace o autorech analyzovaných reportáží a především výsledky 

analýz provedených autorkou na základě vybraných textů z pohledu zvolených „referenčních 

bodů“ (název, reportér, hrdina, události). Cíle práce byly formulovány jasně a následně byly 

v práci z části naplněny. Zvolené metody hodnotím jako vhodně vybrané. 

 

2. Klady práce 

 Zajímavé téma, které se v podobné perspektivě dosud nedočkalo zpracování.  

 Přehledná struktura analýz. 

 Autorka se rozhodla zpracovat zvolené téma v polštině, což je třeba přes některé 

stylistické či syntaktické nedostatky hodnotit pozitivně.  

 

3. Nedostatky práce 

 Disproporce v teoretické části práce – např. informace týkající se teorie JOS jsou 

zpracovány méně detailně než část věnovaná reportáži.  

 V některých pasážích práce se projevuje nedostatečná schopnost práce se sekundární 

literaturou (např. v teoretické části práce - jedna poznámka pod čarou následuje další; 

v praktické části práce – prezentace výsledků analýz citovaných autorů a nikoli 

vlastních – s. 61-62). V daných pasážích je minimum autorčina vlastního textu. 

 Autorka ne vždy v průběhu analýz dodržuje zvolené „referenční body“. Nejvíc 

nedůsledná je z tohoto úhlu pohledu část 6.4, ve které najdeme např. informace týkající 

se obrazu hrdiny (s. 55 – 57). 

 Setření hranic mezi částí, která shrnuje provedené analýzy (s. 66-68), a závěrem práce. 

V důsledku toho se rekonstrukce částečně stává interpretací a závěr shrnutím.  



 S ohledem na to, že se jedná o magisterskou diplomovou práci, je zvolený počet 

sekundární literatury, s níž autorka pracovala, příliš nízký.  

 

4. Otázky doporučené k rozpravě při obhajobě 

1. Jaké pozitivní rysy má autorkou rekonstruovaný obraz polské církve?  

2. Proč je podle autorky rekonstruovaný obraz z větší části negativní?  

 

5. Případné další vyjádření 

 

6. Celkové hodnocení a klasifikace 

a) Práce splňuje požadavky standardně kladené na diplomovou práci. 

b) Doporučuji práci k obhajobě. 

c) Navrhuji klasifikaci: dobře.  
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