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Vedoucí práce 

 

Práce představuje analytickou sondu do vybraných projevů tří politiků období socialistické éry (K. 

Gottwalda, A. Novotného a A. Zápotockého). Autor postihl citlivě aspekty výstavby připraveného 

persvazivního textu, a to především v rovině lexikální a syntaktické, dále posoudil vybrané 

pragmalingvistické a stylistické aspekty. Příkladová část je poměrně obsáhlá, nicméně vyhovující pro 

stanovené cíle.  



Za nedostatky práce považuji jazykové chyby (vyznačeno v textu práce), nedostatky v citacích 

(nejednotný zápis, odkazy na Švandovou 1999, která není v literatuře uvedena jako samostatná položka), 

v některých pasážích postrádám odkazy na zdroj informací.  

 

Připomínky vedoucího práce 

 

Neřekl bych, že expresivita je nesena ve všech příkladech uvedených na s. 34 slovotvornými 

příponami – myslím, že u slov výraznou expresivní složku nese význam.  

Jak autor zjistil frekvenční charakteristiku slova lid? (s. 69) 

Autor analyzované texty získal z tištěných souborů textů, tedy textů, které prošly redakčními 

úpravami. Pokusil se získat i nahrávky některých projevů a porovnat je s tištěným slovem?  

I když to nebylo cílem práce, povšiml si autor nějaký rozdílů v řečnických stylech sledovaných 

politiků?  

 

Reakce autora 

Autor prezentoval svoji práci. Materiál čerpal z autentických projevů po roce 1948 do roku 1954. Vybral 

si toto období, protože šlo o nejtvrdší období socialistického režimu. Projevy byly publikovány.  

V práci vymezuje termíny (persvaze, manipulace a jejich styčné body), dále se zabývá politickým 

projevem jako žánrem a vymezením rétorického funkčního stylu.  

V analytické části se věnoval jazykovým prostředkům, snažil se zachytit jazykovou situaci, která v zemi 

nastala, a uchopit kreovanou realitu na základě sémantických opozic. Toho si všímá po jednotlivých 

slovních druzích i jevech, jako je intenzifikace, sugestivita, emfáze apod. Dále se věnoval strategiím a 

jejich signalizačním prostředkům. Poukazuje rovněž na podobnost mechanismů tvorby 

propagandistického textu dané doby i s jinými státy a projevy (USA). Velice akcentovaný je obraz 

nepřítele – vnitřního i vnějšího.  

Na závěr si autor položil otázku možnosti rozlišení zjevné a skryté manipulace a pokusil se uvést 

prototypické příklady, i když je vidět, že rozlišení je velice těžké.  

 

Oponent práce 

 

Práce zpracovává některé vybrané aspekty politických projevů 50. let – 

od lexika až po výstavbu textu, tzn, že se jedná o poměrně široký záběr analýzy, který musel autor 

zvládnout. To ovšem vždy přináší plus i minus. V 

některých jednotlivých oddílech se autor věnuje jednotlivým tématům soustředěně a podrobně (týká se to 

zvlášť lexika či popisu argumentační výstavby se zaměřením na manipulativní strategie a druhy 



argumentů), jiné jsou zpracovány spíše okrajově. Přístupy k hodnocení některých jevů nejsou rovněž 

jednotné (poměrně nesourodě působí např. v rámci lexika sledování sémantického zatížení lexikálních 

prostředků na jedné straně a expresivity a jejich jednotlivých typů na druhé straně; v jedné se mj. odhalují 

slova s pozitivními rysy pro éru komunismu 50. let a v druhé slova s negativními charakteristikami). Z 

toho všeho pak plyne, že jako celek práce působí, a to zejména vzhledem k vlastnímu tématu a zaměření 

práce, poněkud  

nekompaktně; laicky bych řekla, že to ne vždy dohromady „ladí“ a spojitosti je čtenář nucen spíše 

vyvozovat. To však nic nemění na základním vyznění autorovy práce, již považuji za zdařilou a v mnoha 

ohledech pečlivě zpracovanou.  

 

Dotazy a připomínky oponenta práce 

 

Zejména v 

oblasti lexikálních prostředků jste pracoval s víceméně izolovanými jednotkami a jejich hodnocením. 

Jakou roli při jejich hodnocení hraje kontext, ev. jejich užití právě v příslušném diskurzu? Mám na mysli 

např. slova pevný, světový (s. 21), velký, slovo kádr (s. 21) atd. 

Lze jednoznačně říci, že určitý prostředek přispívá k manipulaci?  

Mnoho prostoru je v DP věnováno řečnickým prostředkům obecně. Lze stanovit hranici, kdy jde o 

prostředky, jež jsou určovány persvazivní funkcí a prostředky, které např. slouží pouhému udržení 

pozornosti posluchače při mluveném projevu a jeho členění? Jde např. o opakování, syntaktické 

paralelismy atd. 

Lze jednoznačně projevy inkluzivnosti (např. inkluzivní plurál) a kontaktovosti považovat za prostředky 

persvaze a manipulace?  

Není to sice předmětem práce, ale lze vymezit rozdíly mezi řečnickými (manipulativními) prostředky a 

technikami v 50. let a nyní? Našli bychom ve využití druhů prostředků a jednotlivých strategií rozdíl?  

 

Reakce autora 

Autor si uvědomuje jistou křehkost v práci se sémy. Jeho cílem bylo ukázat významovou nasycenost 

jazykových prostředků, to, jak to může působit, je implikováno. Objektivizace není stoprocentní 

s ohledem na adresáty.  

Autor zpracovával v rámci expresivity negativní aspekty, pozitivní byla zařazena nakonec něčím jiným. 

 

Výsledek obhajoby: VÝBORNĚ 
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