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

schváleným 
tezím 

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  
tezí, odchýlení není 
v práci zdůvodněné 
a není vhodné 

Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1 Cíl práce      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Na základě bezpečného zvládnutí poznatků z odborné literatury z řady oborů (jazykověda, teorie argumentace, 
sémiotika, pragmatika, sociologie…) autorka předkládá výstižný vhled do jazykové a argumentační problematiky 
jednoho ze základních a sledovaných debatních pořadů České televize. Zejména oceňuji skutečnost, že se zabývá 
náročným rozborem mluvených projevů na politická témata (využila k tomu i zkušeností známého parlamentního 
stenografa) a že svůj text doprovodila přepisy i zvukovými záznamy analyzovaných vystoupení. Závěry jsou tedy 
kontrolovatelné a výzkum téhož nebo podobného materiálu je cenným podkladem pro srovnávání. Zajímavým a 
cenným doplňkem práce jsou charakteristiky jednotlivých účastníků debaty. Práce vyniká i vyrovnaným podílem 
mezi úvodní složkou teoretickou i detailně vyloženou  složkou empirickou. Předmětem diskuse při hodnocení 
práce mohou být předkládané komentáře k textu (přehledně uspořádané v tabulce), protože jednak chybějí 
podobně koncipované analýzy jiných veřejných projevů, jednak tu hrají důležitou úlohu nutně subjektivní kritéria 
funkčnosti a úspěšnosti textů tohoto žánru (vztah spisovnosti a nespisovnosti, oficiálnosti a důvěrnosti, originality 
a frázovitosti, míry přesvědčivosti, míry zdvořilosti apod.). Kladně oceňuji i připojený terminologický slovníček, 
pečlivě podložený relevantní literaturou užitých oborů.    
 
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 1 
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 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Předchozí známky si zaslouží komentář. Práce se opírá o samostatně shromážděnou odbornou literaturu, již 
autorka s porozuměním interpretuje. Metody jsou užity funkčně, analýza argumentace i individuálních slohových 
preferencí účastníků analyzovaných debat obsahuje mnohé zajímavé postřehy. Osobně bych v některých 
případech neužíval hodnocení "nesprávný", "nadbytečný", protože mluvený projev, zvláště v nepřipravené a 
vyhrocené situaci, má svá vlastní specifika.   



 
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 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

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.)  

1 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Užitý postup, písemný i zvukový záznam zkoumaných projevů i podrobně popsané metodologické kroky mohou 
složit jako východiska pro výzkumy podobného zaměření, protože stále tu chybí mnoho materiálu pro srovnávání 
jak v rámci politického diskurzu, tak v rámci jednotlivých funkční stylů veřejné komunikace. Připomínám, že 
analýza mluvených projevů je pracovně velmi náročná a že komentář k jednotlivým ukázkám musí být nutně 
originální. Otevřené cesty jsou ještě ve zkoumání obraznosti - tropologie (věta "… za nimi stojí Petr Kellner, 
když se teda nepotvrdilo, že Janoušek, tak příště to bude řídit Barack Obama" obsahuje hyperbolu a ironii).  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Materiálově cenná a teoreticky fundovaná práce s mnoha originálními postřehy. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Kdybyste měla charakterizovat obecnou normu "debatního stylu", co byste uvedla jako její hlavní 

vlastnosti? Připomínám, že normu nechápu jako normativní doporučení, ale jako objektivní jev. 
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! 
 


