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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie A 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury B 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi A  

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí A 

1.5 Interpretace výsledků B 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A 

1.7 Logičnost výkladu A 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů A-B 

 

Slovní komentář: 

V seznamu použité literatury velmi postrádám Macurův Šťastný věk, jednu ze základních publikací 

zabývajících se totalitním jazykem, zvl. klišé. 

Výklad je logický, místy se bohužel jedná spíše o výčet příkladů bez hlubšího výkladu, nebo je 

tento výklad „odsunut“ do poznámek pod čarou (např. s. 51).     

 

 

2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu B  

2.3 Dodržení citační normy A-B 



2.4 Dodržení stylové normy A 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A-B 

 

Slovní komentář: 

Na s. 10 autor píše, že práci člení do dvou hlavních oddílů. První část je ovšem velmi omezena. 

Není to na závadu věci, jen bych doporučila ji nenazývat hlavním oddílem. Teoretická část je 

vhodně rozčleněna do jednotlivých dílčích kapitol, v nichž autor prokazuje dostatečnou znalost 

teoretické báze při analýze jevů.  

V některých pasážích autor cituje zdroj zprostředkovaně, přestože mohl dohledat a prostudovat 

zdroj primární (např. s. 17 – Edelmann). 

Práce má některé drobné grafické nedostatky, např. dvojité mezery či jednografémové předložky na 

konci řádku. 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

Domnívám se, že přes časový odstup autor téma zpracoval kvalitně. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Proč se autor rozhodl analyzovat právě Rudé právo z roku 1975? 

4.2 Autor by se mohl ještě více zamyslet nad významem/příčinou používání klišé 

zápas/boj/bojovat (s. 43). 

4.3 Které z popisovaných jazykových jevů vnímá autor jako nejintenzivnější z hlediska vlivu 

na adresáta a proč? 

4.4 Jak autor vnímá persvazi/propagandu v současných českých denících? 

4.5 Našel by autor některé typické prostředky totalitní propagandy (v nynější době vnímány 

jako floskule či klišé), které v současnosti mluvčí (často politici) používají, aniž by si byli 

vědomi jejich původu a konotací? 

4.6 Podle čeho se autor rozhodoval, když od sebe oddělil např. kap. Hodnocení a kap. 

Expresivita/emocionalita vyjádření, resp. když zařazoval např. hanlivá označení? 

4.7 Diplomant by se mohl zamyslet nad použitím/rozdílem termínů komunismus a socialismus 

např. s. 98). 

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
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