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Předložená diplomová práce obsahem i formální stránkou odpovídá zadáni. 
Autor vytvořil obraz o tom, jakou úlohu mělo řečnické vzdělání v době svého vzniku a největšího 
rozmachu v období - antiky a helénizmu a poukazuje na to, jak je pojímán smysl a cíl zdokonalování 
komunikačního potenciálu člověka dnes. Jako doklad přináší cíle komunikační výchovy, jak je definují 
rámcové vzdělávací programy, týkající se probíhající reformy školstvi. 

V první kapitole diplomant připomíná nejvýznamnější představitele rétoriky ve starověkém Řecku a 
Římě, v kapítole druhé vymezuje předmět a uspořádání rétoriky a třetí kapitolu věnuje úloze rétoriky 
v současném vzdělávacím systému. 

Pozitiva diplomové práce: 

1) 
V novodobých dějinách fakulty je to první práce věnovaná rétorice. 
2) 
Adeptovi se podařilo v odborné literatuře vyhledat a v práci uspořádat klíčová fakta z nejstarší 

historie oboru. 
3) 
Diplomant ve své práci přinesl ucelenou informaci o plánovaném rozvoji komunikačních kompetencí 

v předškolním, základním a středním vzděláváni. 
4) 

Zaujala mě myšlenka propojení oboru rétoríka a andragogika. 

Negativa zpracování: 

1) 
Na 63 stranách textu najdeme 24 pravopisných a grafických chyb. 
2) 
Prá~e obsahuje drobné věcné nepřesnosti. Např.: 
a) informace na str. 15 "Isokrates založill. rétorskou školu" je v rozporu s informací prof. Jaroslava 
Kohouta (Rétorika, Management Press 1998, str. 18), že 1. rétorskou školu založil už v r. 427 Gorgiás. 
b) na str. 46 čteme "formulování konceptu klíčových kompetencí je výsledkem dlouhé diskuze 
probíhající od 70. let 20. století". Hodilo by se připomenout, že už v první polovině 20. století se 
v USA vedly diskuse o "jednání s lidmi", byť se ještě nehovořilo o konceptu (viz Bohumil Dobrovolný, 

Umění jednati s lidmi, Hokr, Praha 1946). 
3) 
Mám za to, že anglický překlad názvu práce téma zjednodušuje. 

4) 

Je škoda, že diplomant nerozvinul vlastní úvahy (intrapersonální diskusi) o praktických možnostech 
realizace alespoň některých komunikativních kompetencí formulovaných v rámcových vzdělávacích 

programech. Určitě by bylo zajímavé hledat odpovědi na otázky "Jak muže dojít k úspěšnému rozvoji 
komunikačních kompetencí, když nejsou učebnice ani vybavení učitelé?", "Jaké konkrétní změny ve 



výuce by např. mohly proběhnout?" "Jak se případný úspěch školské reformy v oblasti 
komunikativních kompetencí odrazí ve vzdělávacím procesu vysokých škol?" apod. 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě, navrhuji známku "velmi dobře" a 
diplomantovi kladu následující otázky: 
1) Proč jste si vybral toto téma? 
2) Proč právě řečníkův způsob předávání sdělení nejvíc ovlivní to, jak je posluchači přijmou? 
3) Jak by se podle vás měl zajistit "vzor efektivní komunikace a pozitivní zpětná vazba" ve školách? 


