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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 C 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí B-C 

1.5 Interpretace výsledků B-C 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí C 

1.7 Logičnost výkladu B 

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

 

Slovní komentář: 

 

Studentka se věnuje aktuálnímu tématu: rozdílům ve vyjadřování mužů a žen. V teoretickém 

úvodu podává obecné informace z oblasti jazyka a komunikace; tento výklad by bylo třeba propojit 

s ústředním tématem práce, jinak postrádá jako součást takto nazvané práce smysl. Vhodné by bylo 

např. propojení kapitoly o slohotvorných činitelích s problematikou genderu. V poslední části 

teoretického úvodu nicméně autorka relevantní výsledky dosavadních bádání komentuje; rozsah 

sekundární literatury považuji za dostatečný, oceňuji práci s cizojazyčnou literaturou.  

V empirické části studentka prezentuje podrobný výzkum, založený na metodě konverzační 

analýzy. Statisticky je zpracován výskyt nespisovných výrazů, termínů, vulgarizmů, forem oslovení, 

přerušování komunikace, ale i role komunikantů. Kvantitativní analýza je solidně zpracována, 

autorka vysvětluje, kterých jevů si všímá, jsou uváděny reprezentativní příklady z autentických 

dialogů. U sledovaných jevů se vyskytují nepřesnosti, např. není zcela jasné, jak autorka chápe a 

hodnotí projevy soutěživosti u komunikantů, některá témata volená komunikanty v dialogu by bylo 

možno zařadit do více kategorií, je tedy ohrožena reliabilita výzkumu (viz otázky a náměty pro 

obhajobu). 



  

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 B 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace B 

 

Slovní komentář: 

 

V práci se vyskytují pouze drobnější stylistické nedostatky. Práce je sice přehledně 

uspořádána do kapitol, nicméně kapitoly teoretické a empirické části nejsou provázány, což 

považuji za největší slabinu práce.  

 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: Autorka odstranila nejzávažnější nedostatky práce, statistická analýza je 

precizní, interpretace dat přináší relevantní informace. Práce splňuje nároky kladené na 

magisterskou diplomovou práci.  

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Objasněte, jakým způsobem jste vymezila roli komunikanta jako soutěživou. Hovoření o 

vlastní osobě může přece též podporovat kooperaci či přinášet informace (s. 65). 

4.2 Jak jste řešila problém volby tématu? Vyskytly se dialogy, kdy komunikant popisuje vlastní 

zážitky či pracovní problémy – je tento hovor zaznamenán jako hovor o zážitcích, o práci, 

či jako hovor o vlastní osobě (s. 62)? 

4.3 Považujete termíny tartan, antuka za obecně srozumitelné?  

4.4 Shrňte, v čem se Vaše zjištění rozcházejí se zjištěními badatelů v oblasti genderu. Čím 

může být tento fakt zapříčiněn?  

4.5 Na s. 17 uvádíte, co vše lze v projevu hodnotit. Okomentujte, proč jste volila ke komparaci 

konkrétní kritéria.  

4.6 Zhodnoťte validitu a reliabilitu svého výzkumu.  

 

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
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