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Diskurz o suchu v České republice. Analýza multimodality 

 

1. Koncepce práce: 

Diplomová práce Venduly Nováková je věnována důležité a aktuální problematice jak 

z hlediska zvoleného předmětu zkoumání (zabývá se mediálním diskurzem o suchu v krajině 

a jeho důsledcích), tak z hlediska konkrétního zaměření a vybraného metodologického 

přístupu (soustřeďuje se na multimodalitu textů, resp. komunikátů o suchu, konkrétně na 

vzájemné relace mezi jejich verbální složkou a složkou neverbální, v daném případě 

obrazovou). Je přitom zřejmé, že zejména v elektronické komunikaci se multimodalita stala 

běžnou, takřka povinnou součástí sdělení tohoto typu. 

V práci jsou náležitým způsobem formulovány výzkumné otázky a hypotézy, které 

jsou dále ověřovány. Práce má obvyklou strukturu, je rozdělena na část teoretickou, v níž jsou 

představena obecná východiska zkoumání, a část praktickou, která podává návaznou analýzu. 

Výklad je velmi přehledně členěn do podkapitol. Praktická část na část teoretickou logicky 

navazuje a v plné míře vychází z předložené koncepce. 

V teoretické části autorka obsáhle a na základě relevantní, převážně zahraniční 

literatury představuje hlavní rysy analýzy multimodality jako teoreticky podložené koncepce 

a badatelského přístupu. Výklad je důkladný a dbá na terminologickou přesnost; v souvislosti 

s tím, že v některých případech dosud neexistují ustálené ekvivalenty anglických či 

německých termínů, autorka podává i návrhy možných terminologických řešení v češtině. Ve 

spojitosti s dále předkládanou analýzou mediálních textů je bezpochyby užitečné také přejetí 

tzv. diskurzu zpravodajských hodnot (Monika Bednarek – Helen Caple, 2017), který slouží ke 

klasifikaci obecných významů zpráv ve vztahu k recipientům.  

V teoretické části práce autorka prokazuje velmi dobrý přehled po problematice 

multimodality a rovněž ambici souhrnně popsat její význačné rysy a důkladně postihnout 

obsah těch příspěvků, které jsou pro její přístup zvlášť důležité a přínosné. V důsledku toho 

ovšem v textu dochází k určité disproporčnosti. V porovnání se snad až trochu 

naddimenzovanými obecnými pasážemi je analytický oddíl poměrně stručný a někdy poněkud 

zkratkovitý. 

 

Hodnocení: A 

 



2. Metodologie a zpracování dat 

Analýza je metodologicky založena na postupech probíraných v teoretické části práce, 

speciálně na klasifikaci vztahů mezi obrazy a jazykovými vyjádřeními podané Radan 

Martincem a Andrewem Salwayem (2005) a na už zmíněném diskurzu zpravodajských 

hodnot. Výběr metodologie je náležitě vysvětlen a odůvodněn, rovněž jsou popsány, 

odůvodněny a reflektovány jednotlivé kroky při analýze. Také způsob výběru materiálu pro 

analýzu je popsán odpovídajícím způsobem. 

Autorka uvádí různé příklady vztahů mezi obrazy a verbálními vyjádřeními a způsobů 

uplatnění zpravodajských hodnot, též s využitím přehledných grafů. To jí umožňuje 

zodpovědět položené výzkumné otázky. Zároveň je však třeba říci, že se výklad mnohdy 

omezuje na stanovení jednotlivých rysů zkoumaných textů a na popsání těchto rysů, aniž by 

se zřetelněji projevovala snaha o postižení vzájemných souvislostí. Na okraji pozornosti tak 

zůstávají případy, které by si zasloužily speciální interpretaci (třeba poznamenanou 

subjektivně pojatými vývody). Lze poukázat na synekdochický obraz ruky dotýkajících se 

řídkých a špatně narostlých klasů (s. 65) nebo na snímek kruhovitého zeleného pole 

obklopeného vyprahlou zemí (s. 66). 

 

Hodnocení: B 

 

3. Práce s odbornou literaturou 

Práce vychází z rozsáhlé relevantní odborné literatury, jež je z velké části cizojazyčná (psaná 

anglicky, německy). Literatura je náležitým způsobem citována a komentována. Odkazování 

na jednotlivé příspěvky je přehledné a spolehlivé. 

 

Hodnocení: A 

 

4. Formální úroveň práce 

Práce obsahuje všechny potřebné náležitosti. Po formální a typografické stránce je připravena 

pečlivě. Způsob vyjadřování odpovídá zvyklostem odborného psaní. Jazykové vyjadřování je 

korektní, autorka dodržuje jazykovou normu (vytknout lze jen zcela ojedinělé drobnosti: 

„jednak […], ale také“ – s. 15). 

Všechny texty, které byly předmětem zkoumání, jsou přístupné v příloze k práci. 

 

Hodnocení: A 



 

5. Celkové hodnocení 

Magisterská diplomová práce Bc. Venduly Novákové v plné míře splňuje požadavky kladené 

na tento typ prací. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji celkové hodnocení „výborně“. 
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