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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá
schváleným
tezím

1.1
1.2
1.3

Odchyluje se od
tezí, odchýlení je
v práci
zdůvodněné a je
vhodné

Odchyluje se od
tezí, odchýlení je
v práci
zdůvodněné, ale
není vhodné

Odchyluje se od
Neodpovídá
tezí, odchýlení není schváleným
v práci zdůvodněné tezím
a není vhodné

Cíl práce
Technika práce
Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Práce se shoduje s tezemi.
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné)
Hodnocení známkou
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu
2
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji
1
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu
1
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli
1
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru
2
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorčino velmi kvalitní lingvistické a rétorické školení se projevilo jako vhodný teoretický rámec pro analýzu a
srovnávání jednak komunikačních událostí, jednak textů, které tradičně pronášejí českoslovenští a čeští
prezidenti na Nový rok. Autorka se věnovala třem prezidentům: G. Husákovi, V. Havlovi a V. Klausovi, kteří
představují diametrálně odlišné osobnosti, a jsou proto pro srovnávání velmi vhodnými osobnostmi. Tento fakt
vyložila v drobných životopisných medailoncích. Také jejich texty, i když jsou dominovány sociálními normami
jak komunikačními, tak stylistickými, které jsou v případě novoročního projevu velmi silné a závazné, vykazují
rozdílnosti, které autorka vhodně popsala a interpretovala. Vznikla tak práce, která přináší řadu zajímavých
poznatků a u většiny z nich i teoretické zdůvodnění.
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné)
Hodnocení známkou
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů
1
3.2 Zvládnutí terminologie oboru
2
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu
1
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté
2

3.5
3.6

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)
Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)
Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava

2
1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
Autorka vytvořila práci, která dané téma zpracovává v relativní úplnosti (možné rozšíření práce a prohloubení
poznatků je jasně formulované v konci práce), která je analyticky spolehlivá a závěry jsou přesné a doložené.
Autorka používá jasný styl výkladový a ortografické a stylizační chyby se vyskytují nahodile a zřídka, v celé
práci jsem nalezl jen 6 překlepů a jednu záměnu pojmenování pozitivní za pojmenování pozitivistické (s. 53). Je
velmi zajímavé sledovat dichotomii funkční styl::individuální styl, jež by při dominanci funkčního stylu snáze
vysvětlovala shodné rysy projevů. Autorka shodné rysy spíše vysvětluje biografiemi autorů a spoléhá se na
individuální styl biografiemi determinovaný.
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)
Práce splňuje požadavky kladené na práci magisterskou, a proto ji doporučuji k obhajobě.
5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
Bude se moci příští možný prezident vymanit ze zákonitostí novoročního projevu, které jste popsala, nebo
bude pokračovat v letité tradici?
5.2
5.3
5.4

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)

výborně

– velmi dobře

– dobře

– nedoporučuji k obhajobě

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

Datum: ………………………

Podpis: ………………………………..

Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry!

