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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek prosím vytiskněte, 
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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Žáková Denisa  
Název práce: Prototyp veřejného mluvčího podle současného mediálního úzu (na materiálu popularizačních 
publikací) 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: Kartous Bohumil 

Pracoviště: Katedra mediálních studií FSV UK 
 
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) 
Autorka práce se důsledně drží cíle definovaného v dokumentu Teze bakalářské práce.Volba techniky zpracování 
i struktura jsou v souladu s předpokladem dosáhnutí stanového cíle.  
 
Jako drobný nedostatek vidím zúžení prostředků k dosažení stanoveného cíle (prototyp veřejného mluvčího) na 
analýzu vybraných populárně naučných publikací. Distance mezi obrazem, který tato analýza poskytuje, a 
skutečným "prototypem", který by bylo možné definovat na základě dosahování skutečné efektivity v interakci 
mezi mluvčím a publikem, zůstává neznámá. Jinými slovy, práce nemůže odpovědět na to, zda analyzované 
publikace (respektive obraz, který na zákaldě jejich analýzy vznikl) mohou skutečně poskytnout obraz 
"prototypu" (v tomto kontextu výklad termínu "prototyp" ve smyslu termínu "vzor"), nebo zda se jedná o obraz 
do značné míry umělý. Vzhledem k povaze bakalářské práce se však nejedná o námitku, která by práci 
diskvalifkovala z hlediska hodnocení jejího zpracování a dosažení cíle definovaného právě v souladu s její 
povahou. Jde spíše o námět pro další možné rozšíření, bude-li autorka s tématem pracovat.    
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Rozsah a volba literatury je vzhledem k povaze práce na velmi dobré úrovni. Oproti dokumentu Teze bakalářské 
práce sice došlo k určitému posunu, jedná se však o posun pozitivní. Autorka rezignovala na zapracování tří 
předvybraných zdrojů (Čmejrková, Salzmann, Yule), ale dostatečně je nahradila a dále své zdroje rozšířila ve 
prospěch stanoveného cíle práce.  



 
Z hlediska práce s literaturou je patrná jistota autorky a dobrá znalost vybraných literárních zdrojů, schopnost 
vhodného zařazení i doplnění souvisejících (dostupných) poznatků, velmi dobrá provázanost primárních a 
sekundárních zdrojů, dobrá orientace v odborných periodicích věnovaných zvolenému tématu. Z toho vyplývá i 
vysoká míra koherence předkládaných závěrů a premis. 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Struktura práce 2 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 3 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

1 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura práce je sama o sobě logická a smysluplná, nicméně pro lepší uchopení by zasloužila více explicitní 
vajádření směru, kterým se práce ubírá, k čemuž by stačilo vhodnější pojmenování kapitol. Kapitoly následující 
po kapitole 7. Prototyp veřejného mluvčího zprvu působí jako návrat k obecně teoretickému úvodu, nikoliv jako 
analýza před tím, na základě obrazu analyzovaných publikací, popsaného "prototypu" veřejného mluvčího.   
 
Práce by mohla nést větší poznámkový aparát, vzhledem ke zvolenému tématu a relativně vysoké míře 
odbornosti by bylo vhodné, aby byla některá východiska, která se v práci promítají, dostatečně vysvětlena, 
potažmo opatřena vhodným příkladem (namátkou na str. 18 při uvádění klasifikace, pomocí které lze rozlišovat 
artikulaci na implicitní, náznakovou a explicitní). 
 
Práce neobsahuje přílohy, ačkoliv pro jejich využití (příklady veřejných projevů) zde prostor jistě je. Hodnocení 
tedy odráží jejich absenci. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Vybrané téma a stanovené teze lze považovat za vysoce důležité, zejména proto, že masová komunikace stále 
více vstupuje do světa indivudua a stále více utváří jeho vztah k sociálnímu prostředí. Téma je zpracováno na 
vysoké odborné úrovni, v níž je ale přeci jen více akcentován lingivistický diskurz na úkor diskurzu sociální 
interakce, který, dle mého názoru, hraje z hlediska funkce veřejného mluvčího minimálně stejně důležitou roli. 
Autorka používá vhodně vybranou literaturu, prokazuje velmi dobrou orientaci v oblasti diskurzu, jehož 
prizmatem na zvolené téma pohlíží a její práce není poznamenána žádným závažnějším nedostatkem. Celkově 
tak lze hodnotit práci jako zdařilou.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Do jaké míry mohou odrážet analyzované publikace skutečný "prototyp" veřejného mluvčího, vezmeme-li 

v úvahu nutné omezení výběru a skutečnost, že publikace nemusejí odrážet skutečně dominantní 
charakteristiky? 

5.2 Lze tvrdit, že v současnosti existují nějaká obecná kritéria pro hodnocení veřejného mluvčího? Pokud 
ano, jaká to jsou, přihlédneme-li k faktu, že mluvčí mluví ke konkrétnímu auditoriu a že obsah i forma 
jeho projevu se této skutečnosti podřizují (mohou podřizovat). 

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  



 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


