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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie B 

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 B 

1.5 Interpretace výsledků A 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A 

1.7 Logičnost výkladu A 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů A 

 

Slovní komentář: 

 

 Studentka v teoretické části detailně analyzuje různé přístupy k problematice tabu, věnuje se 

i antropologickému pojetí tabu. Oceňuji interdisciplinární přístup. Práce se sekundární literaturou je 

na dobré úrovni, autorka práce dokázala provést zdařilou syntézu a využila dosavadních poznatků 

při formulování východisek a hypotéz své práce.  

 Empirická část je velmi precizní, jedná se v první řadě o výzkum kvalitativní, ovšem pro 

zhodnocení některých aspektů zpracovala autorka i kvantitativní analýzu. Orientuje se na užívání 

tabu v současných tištěných médiích, porovnává různé typy médií zaměřených na různé adresáty.  

Interpretaci výsledků považuji za velice zdařilou, zvláště vezmeme-li v potaz fakt, že se 

autorka musela vyrovnat se skutečností, že se její hypotézy do jisté míry nepotvrdily. Nově 

objevené skutečnosti však dovedla objektivně posoudit a zhodnotit. V závěru práce jsou popsány 

relevantní aspekty užívání tabu v současných tištěných médiích.  

 

 



2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu A 

2.3 Dodržení citační normy A 

2.4 Dodržení stylové normy B 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A 

 

Slovní komentář: 

 

 Po formální stránce vykazuje diplomová práce pouze menší nedostatky, převážně v oblasti 

stylové. Práce je přehledně členěna a poznámkový aparát je funkční.  

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

 

 Studentka zpracovala velmi aktuální problematiku. Oceňuji interdisciplinární přístup a práci 

s odbornou literaturou nejen z oblasti lingvistiky. Studentka vytvořila vlastní funkční klasifikaci 

tabu, povedlo se jí zmapovat velké množství výchozích textů. Důležité je i vlastní vymezení pojmu 

tabu, se kterým autorka pracovala, a jeho zdůvodnění. Závěrečnou interpretaci zjištěných faktů 

považuji za stěžejní část práce. Vzhledem k faktu, že se jedná o oblast, kde probíhají neustálé 

změny, považuji práci za přínosnou.   

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Zdá se, že některá tabu přestávají jako tabu fungovat. Domníváte se, že autoři novinových 

článků už některá tabu jako tabu nevnímají, nebo jich naopak využívají, aby přitáhli 

pozornost adresátů? 

4.2 Došlo v některých oblastech k posunu ve vnímání tabu? Která tabu zanikají, které jevy se 

naopak tabuizují? Uveďte příklady (nejen z médií). 

4.3 Jakou funkci může mít v textu užití eufemizmů nebo dysfemizmů?  

4.4 Jak se liší přístup jednotlivých deníků k adresátovi? 

4.5 Zaznamenala jste tabu ve vztahu k reklamě? 

4.6 Navrhněte další využití výzkumu, například ve školské praxi.  

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
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