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Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad):
Autorka Petra Sodomková si za téma své bakalářské práce zvolila porovnání dvou populárně
vědeckých knih, které se těší velkému ohlasu u veřejnosti a které mají též řadu obdobných
parametrů stylizačních, a sice Petersonových 12 pravidel pro život a Harariho Sapiens. Autorka
nejprve nastiňuje teoretická východiska své práce, stručně představuje oba autory a jejich díla a
předkládá metodiku práce včetně dvou výzkumných otázek. Vlastním předmětem analýzy je pak
přibližně polovina obou děl, přičemž autorka se zaměřuje na ty pasáže, které překračují striktně
vědecký styl. Pasáže se liší délkou od několika slov až po několik vět, přičemž jejich délka se odvíjí
vždy od požadavku dostatečného kontextu pro podporu funkční charakteristiky analyzovaného jevu.
Z kvantitativní analýzy vyplývá, že valná část pasáží dosahuje takřka shodně u obou děl
humorného efektu, jen menšina nikoli. Z celého spektra sledovaných kategorií provedená analýza
odhalila jako nejvýrazněji využívané náhlý obrat v registru a metaforu. Za stěžejní část celé práce
přesto považuji zejména oddíl Analýza, v němž autorka podrobuje vybrané pasáže roztříděné do
řady kategorií jemné sémanticko-stylistické a lexikální analýze, čtenáři přináší svůj osobitý pohled
a interpretaci sledovaných jevů. Práce dle mého názoru překračuje svým rozsahem, formulační
úrovní i náročným interdisciplinárním tématem požadavky kladené na bakalářské práce, proto ji
doporučuji k obhajobě.
Témata a náměty k diskusi při obhajobě
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.
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Mohly by dle autorky některé pasáže náležet i více kategoriín? Pokud ano, mohla by autorka na
zvolených dokladech toto doložit?
Mohla by autorka zaměřit pozornost na nejvýraznější stylistické odlišnosti obou analyzovaných
děl?
Mohla by autorka svá zjištění interpretovat z hlediska automatizace a aktualizace?

Práci tímto

Datum:

doporučuji
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Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu
studenta v průběhu obhajoby.

