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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie A-B 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury A 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi A 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí A 

1.5 Interpretace výsledků A-B 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A-B 

1.7 Logičnost výkladu A-B 

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

 

Slovní komentář: 

 

 Diplomant si zvolil zajímavé a náročné téma. V úvodu kombinuje pohled lingvistický 

s pohledem sociologickým, představuje různé pohledy na náboženská hnutí. Zde by bylo vhodné 

vymezit, zda je sledovaný typ komunikátu možno považovat za text náboženský či církevní. Bylo 

by vhodné upřesnit popis metodologie. Sekundární literaturu považuji za dostačující a vhodně 

volenou, i když by samozřejmě bylo možno doplnit další tituly věnované manipulaci či 

problematice sekt. 

 Praktická část je zaměřena na popis jazykových prostředků a manipulativních strategií 

vybraných komunikátů. Část věnovanou manipulaci považuji za velice zdařilou, nicméně při 

uvádění příkladů by bylo vhodnější uvádět celé názvy zdrojů kvůli snazší orientaci v textu. 

V závěru jednotlivých kapitol by bylo vhodné doplnit komparativní shrnutí – k hlubší interpretaci se 

autor dostává víceméně až v závěru.  

 



2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu A-B 

2.3 Dodržení citační normy A-B 

2.4 Dodržení stylové normy A 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A 

 

Slovní komentář: 

 

 Práce je přehledně členěna, vyskytují se zde pouze drobné chyby v interpunkci. Autor 

dodržuje zásady odborného stylu. Při citování zdrojů i sekundární literatury není vždy zřejmé, která 

část je citována a kdy se jedná o parafrázi autora. Rovněž je někdy těžké se orientovat v ukázkách – 

ze kterého zdroje pocházejí – doporučuji více členit text, oddělit pasáže věnované hnutí New Age a 

svědkům Jehovovým.  

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 Autor vychází z dostatečného teoretického zázemí, analýza jazykového materiálu je 

provedena solidně. Při interpretaci by bylo vhodné uplatnit více komparativní přístup už v rámci 

jednotlivých kapitol.  

 

 

Slovní komentář: 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Popište metodologii, které jste užil (analyticko-syntetická metoda). 

4.2 V závěru porovnáváte styl daných komunikátů se stylem publicistickým, o němž se ovšem 

v práci zmiňujete jen okrajově. Jaké rozdíly a shody jste nalezl a o co opíráte tato zjištění? 

4.3 Lze považovat sledovaný komunikát za náboženský či církevní?  

4.4 Pro hnutí New Age analyzujete dílo jednoho autora. Lze najít podobné jazykové prostředky 

i u jiných autorů spjatých s tímto hnutím? Nejedná se spíše o projev autorského stylu? 

4.7 Navrhněte možnost využití této práce ve školní praxi. 

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
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