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Průběh obhajoby: 
Autorka prezentovala svoji bakalářskou práci. Zaměřila se na analýzu slavnostních projektů z hlediska objektivních a 

subjektivních slohotvorných činitelů. V teoretické části práce charakterizuje stylotvorné činitele.  

 

Vedoucí hodnotí práci kladně, vyzdvihuje obsahovou stránku práce. Interpretace projevů je dostačující.  

Otázky a náměty: 

1. Čím se liší projevy svatební od promočních? Lze postihnout rozdílnosti? 

2. Jak se projevuje charakteristika subjektivních slohotvorných činitelů v daných komunikátech, např. vzdělání?  

3. Jak se projevila předpřipravenost v konečné podobě komunikátu? 

4. Hovořila jste s mluvčími o přípravě a realizaci daných projevů? Co jim činilo největší potíže?  

5. Navrhněte další možnosti využití práce. 

 

Autorka se zaměřila na psanou podobu projevu, tím pádem se zaměřila na jiné rysy, než by se projevilo při analýze 

realizovaných textů. Promoční projevy se orientují často do minulosti, na jisté vzpomínky, zatímco svatební na budoucnost, ve 

větším množství by se snad rozdílné rysy daly postihnout. Vzdělání se příliš v analyzovaných projevech neprojevilo. Práce by 

se dala využít ve výuce jako ukázky modelové komunikace. Největší potíže činila mluvčí, s níž autorka hovořila, obsahová 

náplň. 

 

Oponent upozornil na velké množství stylizačních nedostatků, nedomyšlených pasáží, slabý seznam použité literatury, ale 

zároveň vyzdvihl některé zajímavé a podnětné postřehy. 

Náměty a připomínky: 

1. V jakém díle se studentka setkala s jazykovou rovinou slovotvornou? (s. 7) 

2. Je si autorka skutečně jistá, že na autorovi je, zda se nechá jimi (objektivními činiteli – poznámka L. J.) ovlivnit, 

nebo bude komunikovat navzdory komunikačním a stylovým zvyklostem společenského a sociálního prostředí a 

vžitému komunikačnímu úzu (s. 10)? Podobně tvrzení o tom, že záleží na individualitě a osobnosti, zda se 

v komunikaci podřídí konvenci, nebo ne (s. 20), je velice zjednodušující. 



3. Co myslí autorka tím, že příznivá k subjektivním faktorům je sféra rétoriky? (s. 19) Vždyť právě rétorika je 

oblast, která vymezuje dosti jasně pravidla tvorby mnohého komunikátu (především mluveného). 

4. Charakterizování analyzovaných projevů jednotlivě není příliš vhodné (s. 22), protože základní charakteristiky 

jsou u všech projevů zcela pochopitelně stejné. 

5.  K analýze projevu č. 1 – bez osobního sdělení není jasné, že zvýraznění některých pasáží slouží ke zdůraznění 

odlišného frázování, změny tempa, výraznějších paus atd. (s. 23). Adresát tohoto projevu je strukturovaný – patří 

do něj nejen kolektiv, do kterého se mluvčí zahrnuje, ale všichni diváci – situace je tedy složitější, než jak ji 

autorka prezentuje. V čem se tedy liší vliv adresátů (spolužáků) a adresátů (rodiče, učitelé atd.)? V textu rovněž 

nevidím vysvětlení cizích slov a termínů (s. 24). Při analýze subjektivních faktorů autorka tvrdí, že projev je psán 

stylem dospělého subjektu, který je všeobecně těžko charakterizován, vzhledem k rozsáhlosti této věkové skupiny 

(s. 26). Pominu-li chybu, musím upozornit, že autor je věkově charakterizovatelný (viz text projevu). Je jasné, že 

se jedná o jedince s vyšším stupněm vzdělání – jde přece o promoční projev, tím pádem bych předpokládal 

automaticky (ještě stále) jisté intelektualizační schopnosti, neviděl bych tuto informaci jako jeden ze závěrů (s. 

26). Co se týče lexikálních a především syntaktických prostředků, v projevu vidím především stereotypní 

konstrukce, nikoliv výrazně zajímavé obraty, jak by mohlo plynout z tvrzení na s. 26. Podobně je zcela pevně 

ustálené oslovení adresátů – nepostupuje tedy logicky v souladu se záměrem produktora, ale podle pevně dané 

konvence. 

6. K analýze projevu č. 2 – stále mám pocit, že si autorka plně neuvědomuje rozdíl mezi psaným a mluveným 

projevem – a někdy i v závislosti na tématu zpracovávaném v bakalářské práci. Jsem-li autorem svého projevu, 

který si připravuji, nemusím si přece nutně graficky zdůrazňovat pasáže, a to zejména jako substitutu prostředků 

zvukových (s. 29). Z textu nevyplývá, že adresáty jsou osoby s odlišným stupněm vzdělání a nestejného věku – 

asi jsem rovněž přehlédl, kde byl tento projev realizován (s. 30). Také bych neřekl, že projev působí téměř 

dokonale (s. 31) – po formální stránce možná, ale obsahově mi nijak výjimečný nepřijde. Své tvrzení 

mimochodem autorka vyvrací ve chvíli, kdy upozorňuje při analýze subjektivních činitelů na několik jevů, které 

právě vyvracejí dokonalost projevu. 

7. K analýze projevu č. 3 – opravdu středoškolské vzdělání není zárukou orientace v útvarech národního jazyka (s. 

39), ba podotkl bych, že takovou zárukou není ani vysokoškolské vzdělání, mnohdy ani vysokoškolské vzdělání 

v bohemistice. Na druhou stranu dále autorka práce tvrdí, že autor se sice drží spisovné normy, ale projevila se 

řada chyb z oblasti gramatiky, což vypovídá nejen o vzdělání, ale i o jazykové uvědomělosti (s. 41) – není to 

protimluv? Co je tedy ta dokonalost? Co to znamená, že jde o autora humorného typu se smyslem pro vážnost 

situace (s. 41)? 

8. K analýze projevu č. 4 – především si nemyslím, že připomenout mýtus o Filomenovi a Baucis na zlaté svatbě je 

příliš originální, domnívám se, že se to samo nabízí. 

9. K analýze projevu č. 5 – je skutečně produktorovi prostředí neznámé, když jde o projev na maturitní akci? 

10. Obecně bych měl ještě otázku na metodiku sběru materiálu a na to, co je to psychický typ produktora (tímto 

termínem operuje studentka na několika místech práce). 

Studentka zodpověděla terminologické nejasnosti, ovšem ne zcela přesvědčivě. Mnohé připomínky vyplývají 

z nejednoznačného popisu metod a výběru materiálu, ale mnohé nedostatky autorka připustila. Leckteré nedostatky byly dány 

neobratným tvrzením – autorka příliš zobecnila jevy, které se vztahovaly pouze k určitým komunikačním situacím. Mýtus o 

Filomenovi a Baucis shledává ve vzorku projevů, který měla k dispozici, jako ojedinělý.  

 

Diskuze se týkala metodologie práce, vhodnosti volby materiálu, nedostatečnosti množství studijní literatury. Komise 

konstatovala, že se jedná o práci hraniční, zejména kvůli nedostatečné heuristice a sekundární literatuře. Nicméně některé 

postřehy autorky práci opravňují k tomu, aby byla posouzena jako obhájená. 

 

Výsledek obhajoby: DOBŘE 
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