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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) 

Struktura předložené práce se drobně odchyluje od struktury navržené v tezích - pomíjí Babišův životopis a je 

stručnější v teoretické části - obě změny autorka konzultovala, v úvodu je vysvětluje a obě přispěly k tomu, že 

výsledný text je sevřenější.  

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu C 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji C 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu C 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli C 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru B 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

      

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  C 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu C 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

C 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

C 



3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava C 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

     

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Předložená práce je vhodně strukturovaná do svou větších částí - teoretické a analytické a je třeba s uznáním 

konstatovat, že autorka se od začátku snažila, aby tyto dvě části byly provázené a toeretická tvořila rámec vlastní 

analýzy (ne vždy se jí to podařilo, přesto je to snaha, kterou je třeba ocenit jako dosti vzácnou). Sama autorka se 

domnívá, že práce tematicky spadá do oblasti pragmatické lingvistiky, resp. teorie argumentace (s. 3) - zvlášť 

k teorii argumentace má skutečně blízko i provedením. 

V teoretické části diplomantka nabízí výklad klíčových konceptů, které pak využívá v části analytické (verbální 

a neverbální komunikace, argumentace, pragmatika). Tady je jistá nelogičnost v pořadí kapitol - pragmatika je 

v tomto případě nejobecnější rámec a bylo by vhodnější touto kapitolou práci otevřít. Nelze přehlédnout, že 

někeré výklady se tématu týkají jen volně (např. poučení o stratifikaci češtiny, resp. dialektech a interdialektech, 

s. 7n.).  

Analytická část pak nabízí nejprve postup práce (metodologii), vymezení podkladového materiálu a pak vlastní 

zjištění. Metodologie (kap. 6) je hodně popisná a spíš povahu elementární přehledové příručky. Vzorek je vybrán 

dobře a vlastní zjištění (kap. 9) jsou získána pečlivým a pozorným rozborem a představují skuečně původní 

přínos pro zkoumání dané problematiky (byť do analýzy místy pronikly soudy nemístně hodnotící, např. "Kromě 

toho, že Babiš nadbytečně užívá ukazovací zájmena, osobní zájmena, příslovce a tzv. vycpávky, chybuje v 

časování sloves a také se dopouští dalších morfologických chyb", s. 38), a to zvláště v partiích, kde diplomantka 

rozebírá Babišem používané argumenty. 

Práce se opírá o základní tituly (Kraus, Hirschová, Lotko, Grice, Leech ad.), pracujeme s nimi však bez 

kritického odstupu a bez toho, aby pojetí či přístup, který autoři reprezentují, zkusila charakterizovat. Nezbývá se 

ostatně ani dobovým kontextem vzniku užívaných děl (což je zvláště u Schopenhauerovy Eristické dialektiky 

dost velký problém). Příliš vhodné u diplomové práce není spoléhání na popularizační příručky typu Mikuláštík 

2010. 

Po stylistické stránce práce trpí neobratnými formulacemi a četným opakováním téhož (např. cíl práce je uveden 

v úvodu, znovu na začátku teoretické části a pak ještě na s. 16 a 35, typy neverbální komunikace jsou 

vyjmenovány nejprve podle Křivohlavého, s. 11n., pak podle Machové a Švehlové, s. 14n.). V práci zůstaly 

některé formální nedostatky, např. chyby v interpunkci ("Argumentace se o jazyk a jeho konvence, tedy definice 

určitých termínů výrazně opírá", s. 18, "Kromě analytických argumentů, dále rozlišujeme také argumenty 

formálně platné, které jsou platné díky své formě", s. 19, v obou případech navíc i neobratné formulace), a řada 

formulačních neobratností ("Jeho mluvní tempo je poměrně rychlé, protože se snaží především obhájit před 

diváky /.../. Babiš proto v některých případech volí velmi rychlé mluvní tempo...", s. 39). Bylo by bývalo vhodné 

začínat kapitoly na nové stránce.   

Celkově konstatuji, že diplomantka předložila původní a zajímavou kvalifikační práci, kterou rozhodně 

doporučuji k obhajobě.  

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1       

5.2       

5.3       

5.4       

 

 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A        výborně 



B        velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    

C        dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)     

D        uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)    

E        dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)   

F        nedoporučuji k obhajobě 
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: 12. 6. 2020                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


