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 Posuzovaná oblast Zvažovaná kritéria Body 

(0-5)1 

1. Odborný kontext Orientace v pojednávané problematice, odborné zázemí a širší přehled o disciplíně, 

znalost a uplatnění odborné terminologie, reprezentativnost a aktuálnost použité 

odborné literatury, variabilita odborných zdrojů a schopnost jejich syntézy 

5 

2. Výzkum Stanovení a splnění cílů, formulace hypotéz, vhodnost a relevance metod  

a zvolených postupů, jasnost formulace a interpretace závěrů práce 
4 

3. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, návaznost  

a provázanost textu, konzistentnost úpravy práce, odpovídající rozsah práce, 

poznámkový aparát, adekvátnost a provedení příloh, odpovídající úroveň citační 

5 

4. Jazyková úroveň Celková úroveň jazykového projevu, přesnost, rozmanitost a čtivost formulací, 

absence gramatických, lexikálních a pravopisných nedostatků, úroveň odborného 

stylu 

4 

5. Věcná správnost  
a přesvědčivost 

Hloubka a kvalita provedených analýz, faktická, věcná a obsahová správnost, 

podloženost, aktuálnost přístupů, schopnost argumentace a kritického myšlení, 

schopnost náležitě formulovat a interpretovat zjištění 

4 

6. Originalita Přínos práce, samostatnost zpracování, původnost myšlenek, kreativita a zaujetí 

danou problematikou, možnosti dalšího rozvíjení, celková náročnost a pracnost, 

potenciál práce (navázání na výzkum či aplikace jeho výstupů v praxi) 

5 

 
Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

 
Diplomová práce R. Hromuška se zabývá problematikou jazykového ztvárnění společenských 

aktérů v novoročních projevech britských premiérů. Korpus tvoří projevy poslední doby, které 

spojuje podobný formát. Jedná se o náročné a dosti komplexní téma, které autor uchopil velmi 

originálně, přičemž využil především aktuálních přístupů kritické analýzy diskursu. Diplomant 

vytvořil vlastní metodologii, kterou se pokouší o explanaci, nikoli kritiku projevů. Autor se snaží 

systematicky odhalovat jemné sémantické odstíny mezi uplatněnými  jazykovými prostředky 

odkazujícími k týmž společenkým aktérům, a to i s ohledem na jejich možný účinek na recipienta. 

Autor se tak snaží se zjistit, do jaké míry se v jednotlivých způsobech prezentace odráží postoj a  

ideologie politika a které prostředky vytvářejí vyšší či menší prostor pro manipulaci jeho 

posluchačů. Práce, která výrazně překračuje běžný rozsah diplomových prací,  je psána poměrně 

čtivým odborným anglickým stylem, přičemž formulační nedostatky plynou spíše z nedostatečné 

závěrečné editace a jsou dosti marginální. Závěry jsou podložené jemnými, pracnými a 

tranparentními analýzami, i když z provedených mnohačetných důkladných analýz bylo snad 

možno vytěžit poznatků ještě více.  

 

 

Témata a náměty k diskusi při obhajobě 

 

                                                      
1 Bodové hodnocení na škále 1-5 (5 bodů maximum), 0 bodů z jedné či více posuzovaných oblastí automaticky 
znamená, že práce není doporučena k obhajobě. 



Mohl by autor ze vého korpusu zvolit dva společenské aktéry a na jejich jazykovém ztvárnění 

v projevech různých premiérů doložit, jak posluchačům prostředkují ideologii/postoj řečníka? 

Který z projevů daného korpusu obsahoval nejvíce nepřímo o/naznačených společenských aktérů a 

který nejméně? Jak lze tyto tendence vyložit? 

Mohl by autor porovnat využití nominálních a pronominálních prostředků přímo či nepřímo 

ukazujících na společenské aktéry?  

 

 

Práci tímto 
  

k obhajobě.2 

 

 

Datum: 11. ledna 2021 

 

 

Podpis: 

                                                      
2 Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu 

studenta v průběhu obhajoby. 


