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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 C 

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 B 

1.7 Logičnost výkladu A 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů B 

 

 

Slovní komentář: 

 

 Studentka nejprve prezentuje teoretická východiska, věnuje se slohotvorným činitelům a 

specifikům slavnostních projevů. Posléze přechází k hlavnímu tématu a podrobně analyzuje 

strategie autorů pěti slavnostních projevů. Všímá si především subjektivních a objektivních 

slohotvorných činitelů a celkového ztvárnění zvoleného komunikátu, jeho působení na příjemce. 

Uvažuje v širších kontextech, interpretuje dané komunikáty vzhledem ke konsituaci, podrobně si 

všímá lexikálních a syntaktických struktur, ale i správnosti a přiměřenosti volby jazykových 

prostředků. V závěru shrnuje podstatné rysy slavnostních projevů a jmenuje i základní odlišnosti, 

které mezi jednotlivými projevy vypozorovala. Jedná se především o tematickou stránku projevu, 

dále pak o zaměření na konkrétní typ adresáta, vážnost, či humornost projevu.  

 

 

 

 

 



2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu B 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu B 

2.3 Dodržení citační normy A 

2.4 Dodržení stylové normy A 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A 

 

Slovní komentář: 

 

 Práce s odbornou literaturou a citační norma jsou na dobré úrovni. Po formální stránce jsou 

splněny nároky kladené na bakalářskou práci, vyskytují se zde jen drobnější nedostatky. Sekundární 

literaturu by bylo vhodné rozšířit o články z lingvistických časopisů.  

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

 

 Práce se zabývá aktuálním tématem, autorka vychází z analýzy pěti autentických projevů 

(svatební, promoční atd.) Interpretace získaných projevů je dostačující. Studentka pečlivě 

zmapovala různé druhy slavnostních projevů a popsala jejich styčné body i odlišnosti. Bylo by 

vhodné podrobněji popsat zvolenou metodu a přidat obecný úvod k praktické části.  

 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Zvolila jste různé druhy projevů. Čím se liší např. projevy promoční od svatebních? Lze 

vůbec takovou obecnou charakteristiku nalézt? 

4.2 Poměrně detailně jste se věnovala subjektivním slohotvorným činitelům, např. vzdělání 

mluvčího. Jak se tato charakteristika projevila v daných komunikátech?  

4.3 Jednalo se téměř vždy o projevy předem připravené (sepsané). Jak se tento faktor promítl 

do výsledné podoby komunikátu?  

4.4 Hovořila jste s mluvčími o přípravě a realizaci daných projevů? Co jim podle vás činilo 

největší potíže?  

4.5 Navrhněte další možné využití vaší práce, např. v dalším výzkumu a školské praxi. 

 

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE:  
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