
Posúdenie magisterskej diplomovej práce Bc. Sáry Pralovszkej 

Analýza krizové komunikace maloobchodních řetězců 

Katedra elektronické kultury a sémiotiky 

Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze 

Diplomantka Sára Pralovszká si vzala za cieľ svojej práce analyzovať krízovú komunikáciu 

maloobchodných reťazcov. Pomáhať jej k tomu majú hlavne nástroje pragmatiky. 

Diplomantka sa rozhodla pre široký rozsah analytických nástrojov a rozvíja hlavne teóriu 

rečových aktov a komunikačných maxím. Na jednu stranu sa táto šírka stáva miestami 

problémom, keď sa diplomantka napríklad v teoretickej časti niekedy drží na povrchu tém 

(obzvlášť v časti o argumentácii). Na druhú stranu v tom možno vidieť zámer postaviť 

dostatočne široké pozadie pre samotnú analýzu. Diplomantke síce nejde o  teoretické 

problémy ako také, no napriek tomu je nutné oceniť, že si vyberá a analyzuje práve tie 

aspekty teórie, ktoré súvisia s jej plánovaným použitím (napríklad otázka písaného textu vo 

vzťahu k rečovým aktom alebo otázka pojmu významu a (ne)jednoznačnosti významu). 

Analýza je svojím rozsahom i obsahom dostatočná a ponúka zaujímavé uplatnenie 

teoretických pojmov. Mám iba jednu výčitku, ktorá sa ukazuje i na tom, ako diplomantka 

pristupuje k Austinovmu rozlíšeniu konštatív – performatív a  k jeho následnému prechodu 

k rozlíšeniu medzi lokučným, ilokučným a perlokučným aktom. Je to prechod od 

kategorizujúceho prístupu ku štruktúrovanejšiemu prístupu (konštatívy a performatívy mali 

byť dva rozličné tipy aktov, zatiaľ čo lokúcia, ilokúcia a perlokúcia sú troma rozličnými 

aspektami každého aktu) – a diplomantka zostáva obvykle pri tom prvom. Diplomantka síce 

tento prechod uvádza, v analýze sa to však neprejavuje a používa pojmy konštatívu 

a performatívu, ktoré Austin nakoniec odmietol. Zdá sa, že je to práve z dôvodu 

kategorizujúcich ambícii (preto sa v časti analýzy objavujú otázky, či by konkrétnu časť 

tlačovej správy Austin považoval za performatív). Ako vníma diplomantka tento prechod 

a z akého dôvodu zostáva pri pojmoch konštatívu a performatívu? 

To je však iba obecnejšia výčitka, ktorá sa snaží poukázať, že práca pri trochu inom prístupe 

mohla snáď viesť k ešte zaujímavejším výsledkom. Ciele si však zvolila diplomantka sama (a 



dodajme, čo nie je v diplomových prácach až tak obvyklé – veľmi explicitne a premyslene) 

a vyrovnáva sa s nimi na dobrej úrovni. 

Občas sa v práci vyskytujú pochybné argumentačné postupy (napr. „Austin byl filozofem 

běžného jazyka, proto podle jeho názoru literatura nezapadá  do běžných použití jazyka“). 

Našťastie autorka nestavia svoje tvrdenia iba na takýchto predpokladoch, ale naopak ich 

poopraví a v citovanom prípade na ďalších stranách uvádza aj skutočné dôvody, ktoré viedli 

Austina k úvahám o oslabení platnosti jazyka v určitých kontextoch.  

Rozsah použitej literatúry je dostatočný, literatúru cituje diplomantka správne a používa ju 

účelne a premyslene. Tiež si vyberá vhodné sekundárne zdroje, ktoré umožňujú rozvinutie 

zaujímavých tém. Nakoľko môžem posúdiť, práca je z jazykovej stránky kvalitná, text je 

písaný so štylistickou zdatnosťou a až na niekoľko preklepov som väčšie chyby neodhalil. 

Z uvedených dôvodov navrhujem prácu ohodnotiť známkou 1 alebo 2 na základe úrovne 

ústnej obhajoby. 
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