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Autorčina bakalářská práce přesahuje bežnou úroveň bakalářských prací. 

Z hlediska formálního už o tom svědčí pouhý rozsah práce, která obsahuje 82 stran + 9 stran 

příloh. Autorka provedla zcela původní empirický výzkum, opírající se o teorii jazykového 

managementu a některé postupy variační sociolingvistiky. Rozsah shromážděných dat je 

úctyhodný. Práce vyniká především popisem organizace provedeného výzkumu, analýzou 

získaných dat a prezentací konkrétních zjištění. Zjištění je řada – k nejzajímavějším patří 

např. to, že ve zkoumaném prostředí zřetelně převažuje management komunikační nad (úzce) 

jazykovým. Práce nám dává nahlédnout do komplexní jazykové situace češtiny a do obtíží, 

které jsou spojeny s jejím výzkumem. Měla by také varovat před unáhlenými generalizacemi, 

kterých se lingvisté často dopouštějí, když myslí na užívání češtiny na území České republiky.  

     Práce není zajímavá jen ve složce jazykové, ale i ve složce sociální, resp. sociologické, jak 

je to zřejmé např. z navržení originální typologie přednášek z hlediska jejich “velikosti” (s. 

19-20).  

     V závěru překvapují ojedinělé nejasnosti. Viz např. tuto formulaci (s. 73): “K okamžité 

opravě obecněčeské proměnné došlo pouze zřídka, ale objevuje se management 

předinterakční a jakési neustálé manažování projevu během přednášky.” – Mohla by autorka 

vysvětlit, co rozumí formulací “jakési neustálé manažování projevu”? 

   Formální nedostatky:     

Obecně – autorka obtížně formuluje a její aktuální členění větné je místy dosti neobvyklé. 

Abstrakt práce je spíše plánem práce než jejím souhrnem. Na několika místech zůstaly 

neopravené překlepy – nápadně na s. V.  

     Celkově je autorčina práce zdařilou ukázkou kvalitativního explorativního výzkumu, 

mapujícího nové souvislosti a ukazujícího nové cesty pro další výzkum, který by mohl v 

budoucnosti postupovat i v duchu kvantitativního paradigmatu, orientovaného mj. na 

reprezentativnost.  

     Na závěr: posuzovaná bakalářská práce je nepochybně dobrým podkladem pro obhajobu. 

Přesahuje úroveň běžných bakalářských prací, a proto ji navrhuji hodnotit nejlepším 

klasifikačním stupněm - výborně. 
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