
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE – FAKULTA PEDAGOGICKÁ 

Katedra francouzského jazyka a literatury 

ODBORNÝ POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

 

 

Jméno studenta:  Pavel SOVIČ 

 

Název práce:          Aspects textologiques choisis de la presse française – étude comparée 

Vedoucí bakalářské práce:  mgr. Jiří Jančík  

Oponent:   

Hodnocení práce:  
hodnocení:  1 = nejlepší,  4 = nejhorší  

 

1.  Cíl práce   1 
      dodržení zadání práce  
Student dodržel cíle práce, a to jak ty, které si stanovil na úrovni vědeckých obsahů, tak cílů, s ohledem na něž byla 
práce koncipována.  
2.  Zpracování obsahu 1 
      tvůrčí přístup, náročnost, originalita, způsob práce s daty a informacemi  
 Zpracování zadání bylo provedeno s největší možnou komplexitou – dílčí analýzy jsou velmi dobře kontextualizovány 
a důležitost veškerých zkoumaných jevů vysvětlena na základě argumentací textové a diskursní lingvistiky. Velice 
oceňujeme rovněž grafickou podobu práce, která ji dodala výraznou měrou na názornosti. 

3.  Formální a jazyková úroveň 1 
      práce s prameny a odbornou literaturou, citace - dodržení normy, členění práce, přehlednost,  
      stylistická úroveň 
Práce odráží hluboké studium pramenné literatury a i samotný jazyk a sloh práce odráží kultivovanost vědeckého 
projevu studenta. Práce je velice přehledně členěna a četba usnadněna přechody jež sledují jednotlivé fáze analytické 
reflexe problematiky. 

5. Přínos práce 1 
     přístup studenta k řešení zadané problematiky, iniciativa, samostatnost, odborný přínos,  
     využitelnost práce 
Svou šíří analýz skýtá práce cenný zdroj informací, jež mohou zužitkovat všechny discipliny spolupracující v rámci 
didaktiky FLE, všechny diskurzní a textové lingvistiky jakož i textová analýza. Práce však přináší cenné poznatky 
rovněž pro psychologii, zejména svou částí o manipulačních technikách. 

Otázky k obhajobě a další vyjádření , připomínky, náměty pro obhajobu práce: 
1) Existují-li, tak jak to sám konstatujete, techniky textové manipulace, existují také techniky, 

jimiž se čtenář může podobným strategiím bránit? 

2) Měla by být definována etika textu? 

3) Jsou i jiné sektory lidských aktivit, které by mohly manipulativnost (užitou v tisku) využít 

ve svých komunikacích? 
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