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Podrobnější hodnocení
Studentka si pro svou práci zvolila netradiční interdisciplinární téma, které spojuje oblast
sémiotiky, filozofie a lingvistiky. Aktuální je zde problematika jazyka a myšlení, z pohledu strukturní
lingvistiky se posluchačka zaměřila na oblast syntaxe – konkrétně na stavbu a význam věty přinášející
sdělení týkající se mimojazykového světa.
Jedná se o velmi obtížné téma, k jehož zpracování je zapotřebí odpovídající znalost výše
uvedených disciplín, k nimž lze sekundárně přiřadit ještě maticko-logické myšlení. Aplikace takových
myšlenkových postupů v oblasti větné skladby a konkrétně vět jako celistvých jednotek je záležitostí velmi
obtížnou.
Svou bakalářskou práci Karolína Babíčková uvádí krátkým zamyšlením nad motivací k výběru
tématu. Další členění práce je standardní, posluchačka věnuje nevelkou kapitolu osobnosti Ludwiga
Wittgensteina, nastiňuje základy všech disciplín, které její zkoumání zahrnuje. Dominantní je oblast
filozofie jazyka, východiska Wittgensteinovy teorie a analýza Traktátu, z něhož posluchačka vybrala
výroky pojednávající o sémiotice a formě jazyka.
Práce (celkem 61 stran textu) je psána v českém jazyce, avšak Wittgensteinův Tractatus, s nímž
Karolína Babíčková pracuje, zůstává v jazyce originálu – tedy v jazyce německém. Z tohoto pohledu je
naprosto korektní nejen logicko-filozofická, ale také sémanticko-lingvistická analýza vybraných výroků,
které se staly předmětem zkoumání.

Práce má velmi pěkné grafické vypracování zahrnující i grafické modely sémiotiky. Je psána
kultivovaným jazykem – a to v případě češtiny jako dominantního jazyka i němčiny jako jazyka resumé.
Svůj cit pro němčinu jako cizí jazyk posluchačka jasně prokázala v celé práci.
Otázky k obhajobě:
Shledáváte téma Vaší práce perspektivní i pro další zkoumání např. při psaní diplomové práce
v navazujícím magisterském studiu? Jakým způsobem by podle Vás bylo možné téma filozofie jazyka
ještě více aplikovat do oblasti lingvistiky?
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