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Posudek: 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit základní nedostatky špatného naslouchání a 

následných ztrát informací v procesu verbální komunikace. 

Práce je významná především v tom, že úspěšným způsobem představuje vstřícné vykročení 

kjiným teoretickým oborům, zejména lingvistice a psychologii a sociologii komunikace. 

Může proto, díky povedené formulaci sloužit také jako uvedení do problematiky. Tuto úlohu 

práce splňuje velmi zdařilým způsobem. Tato role není však zcela bez problémů - daný 

rozsah a obsah může, vzhledem k nepatrnému rozsahu a charakteru práce vyhovovat pouze 

jisté skupině čtenářů, kteří tak budou mít pokrytou potřebu základního uvedení do odborné 

problematiky, nicméně při širší skupině se začnou projevovat problémy s chybějícími 

informacemi. Nicméně se jedná o velmi dobře připravenou bakalářskou práci a přikládat ji 

další poslání překračuje již rámec poslání i vlastního zadání. Problém aktuálnosti informací a 

jejich zastarávání vyřešila absolventka velmi důkladnou rešeršní přípravou. Formulace jsou 

přiměřené, neobsahují nelogická tvrzení a práce je velmi dobře čtivá, s racionální strukturou. 

Značnou část textu představují citace z děl jiných autorů a nutno zdůraznit, že absolventka má 

dokonalou citační morálku. V závěru absolventka chtěla přínosným způsobem postihnout 

rady, jak komunikaci zefektivnit, aby se informací ztrácelo co nejméně. Závěry jsou 

formulovány přijatelným způsobem byť velmi stručně. 

Jazyk práce je na velmi dobré, kultivované úrovni, znalost a používání terminologie 

odpovídá poslání práce. Bakalářská práce obsahuje pro nezasvěceného čtenáře celou řadu 

nových pojmů a názvů - předpokládá však již jistou orientaci v problematice a nevysvětluje 



všechny použité pojmy. Malá pozoruhodnost - práce nemá seznam zkratek a ještě zvláštnější 

je to, že jich prakticky nebylo vůbec použito 

Bibliografie obsahuje 36 nečíslovaných položek použité literatury, což je přiměřené 

k rozsahu a poslání textu 

Grafická úprava je velmi pečlivá a celkem lze práci označit za vzornou. Přínosné jsou 

přílohy. 

Celkově konstatuji, že zadání úkolu bakalářské závěrečné práce bylo splněno v nejen v 

plném rozsahu a proto hodnotím práci nejvyšším klasifikačním stupněm. 

Posudek se odevzdá ve dvou vyhotoveních 


