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POSUDEK OPONENTKY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Předmětem bakalářské práce je uvedení vztahu jazyka, myšlení a kultury. Aspirant 

v bakalářské práci usiluje postihnout vznik jazyka a výzkumné problémy související se 

studiem jazyka. 

 

KONCEPCE A STRUKTURA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Charakteristickým rysem bakalářské práce je snaha analyzovat jazyk jako determinantu 

lidského vnímání a interpretace světa. Zvláštní prostor je vymezen využití různých disciplín 

při zkoumání jazyka. Nejdříve je pozornost kladena na vymezení jazyka, znaku a symbolu. 

Další část bakalářské práce je pak věnována studiu jazyka a kultury.  

První část své bakalářské práce aspirant otevírá stavem zkoumané problematiky. Dále 

přistupuje k problematice člověka a jeho místa v kosmu. Aspirant uvádí symbolizaci jako 

jedinečnou vlastnost člověka. „Vznik a rozvoj kultury jako systému sdílených symbolů a 

významů předpokládá určitou schopnost lidí převádět původní zkušenost získanou z 

přírodního prostředí a ze společenského života do podoby sémiotických systémů“ (Macek 

2013: 16).  

Po úvodní části přistupuje k základním kategoriím a pojmosloví – jazyk, znak a 

symbol. Zde zdůrazňuje jazyk jako prostředek komunikace i systém znaků, kde uplatňuje 

ideové poznatky Ferdinanda de Saussura nebo Noama Chomského. V kapitole o znaku 

představuje triadickou a dyadickou koncepci. Autor dále systematicky přistupuje 

k problematice symbolu. „Jazykové myšlení tak nabývá rozměru symbolického myšlení. 

Rozdíl mezi znakem a symbolem se ztrácí, neboť užiti znaku je vždy symbolické“ (Macek 

2013: 33). Poslední část práce je věnována Sapir-Whorfově hypotéze. V závěru autor 



rekapituluje obsahovou část práce, jejímž cílem bylo „ukázat, jakým způsobem stojí jazyk v 

jádru kultury a jak prostřednictvím jazykového, resp. symbolického myšlení ustavuje možnost 

existence kultury jako univerza sdílených významů a symbolů“ (Macek 2013: 43). 

 

Volba tématu:   1. Mimořádně aktuální 

2. Aktuální pro danou oblast 

    3. Užitečné a prospěšné 

     4. Standardní úroveň 

    5. Neobvyklé 
 

Cíl práce a jeho naplnění: 1. Vhodně zvolený cíl, který byl naplněn 

    2. Vhodně zvolený cíl, který byl částečně naplněn 

    3. Vhodně zvolený cíl, který nebyl naplněn 

    4. Nevhodně zvolený cíl 
 

Struktura práce:  1. Originální – zdařilá 

    2. Logická – systémová 

    3. Logická – tradiční 

    4. Pro dané téma tradiční 

    5. Pro dané téma nevhodná 
 

Práce s literaturou:  1. Vynikající, použity běžně nedostupné prameny 

    2. Velmi dobrá, použity nejnovější dostupné prameny 

    3. Dobrá, běžně dostupné prameny 

    4. Slabá, zastaralé prameny 
 

Vybavení práce (data, tabulky, grafy, přílohy): 

    1. Mimořádné, funkční 

    2. Velmi dobré, funkční 

    3. Odpovídá nutnému doplnění textu 

    4. Nedostačující 

    5. Žádné 
 

Přínosy bakalářské práce: 1. Originální, inspirativní názory 

    2. Ne zcela běžné názory 

    3. Vlastní názor argumentačně podpořený 

    4. Vlastní názor chybí 
 

Formální stránka:  1. Výborná 

    2. Velmi dobrá 

    3. Přijatelná 

    4. Nevyhovující 

 

 

Jazyková stránka:  1. Stylistika  a) výborná 

      b) velmi dobrá 

      c) dobrá 

      d) nevyhovující 

 

    2. Gramatika a) výborná 



      b) velmi dobrá 

      c) dobrá 

      d) nevyhovující 

 

Návrh hodnocení bakalářské práce: 

1. Výborná až velmi dobrá 

    2. Velmi dobrá 

    3. Přijatelná 

    4. Nevyhovující 

 

OTÁZKY K OBHAJOBĚ 

 

V průběhu obhajoby bude aspirant vyzván, aby vyjádřil svůj postoj k experimentu, při němž 

se šimpanzice Washoe naučila komunikovat v americké znakové řeči.  

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ 

 

Obecně je možné konstatovat, že práce splňuje požadavky kladené na odborné, stylistické i 

obsahové parametry bakalářské práce. Autor formuloval cíl své práce, podřídil mu koncepci i 

metodiku zpracování jednotlivých kapitol a prokázal schopnost pracovat s odbornou 

literaturou. 

  

Doporučuji bakalářskou práci Michala Macka obhajobě. 

 

Dne 3. 9. 2013 v Quinta do Chão D'Ordem, Portugalsko              PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. 


