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Oponentský posudek bakalářské práce Lenky Žihlové 

K sémantickým parafáziím 

FF UK v Praze, Ústav českého jazyka a teorie komunikace 

 

Lenka Žihlová si pro svou bakalářskou práci vybrala téma vysoce aktuální, u nás dosud málo zpracované 

a zároveň poměrně náročné. Odvaha riskovat a snaha popasovat se s takto obtížným úkolem je jistě velmi 

sympatická a je třeba ji ocenit. Výsledkem je práce kompilačního charakteru obohacená o příklady z nahrávek tří 

pacientů s afázií. 

 

Diplomantce se podařilo shromáždit velké množství informací. Čtenáři je však často předkládá seřazené „za 

sebou“, bez potřebné syntézy a usouvztažnění. Přes 40 stran vlastního textu je členěno do tří hlavních kapitol: 

1 Komunikační profil sledovaných subjektů (1 strana), 2 Mentální lexikon a představy o něm (29 stran) 

a kap. 3 Parafázie (13 stran) se stěžejní kap. 3.2 Sémantické parafázie (9 stran). Standardně je v práci zařazen 

Úvod. Závěru však překvapivě předchází ještě Shrnutí. Domnívám se, že práci by prospělo spojení těchto dvou 

kapitol do Závěru. 

 

Uspořádání kapitol není příliš logické. Například ačkoli už od samého počátku pracuje diplomantka s termínem 

afázie, vysvětluje jej až v kap. 2.2.1 Afázie (s. 21 a dále). Podobně na s. 20 operuje s termínem Wernickeova 

afázie, ale definuje jej až na s. 22. Na s. 10 v poznámce pod čarou č. 2 vysvětluje termín cirkumlokace, dále jej 

používá v textu a pak jej na s. 24 čtenáři celkem podrobně „představuje“, jako kdyby byl v práci zmíněn poprvé. 

Obsah kapitol ne vždy odpovídá názvu, např. kap. 3.2.1 Vyšetření stavu lexikálně-sémantického systému je 

z velké části tvořena pojednáními o terapii, jež by měla být obsažena až v kap. následující (2.4 Terapie). 

 

Práce je pečlivě formálně zpracovaná. Přesto se v ní vyskytují (i když celkem zřídkavě) typografické, ale 

i morfologické a interpunkční chyby. Text na sebe občas navazuje poměrně těžkopádně a ke čtenáři vstřícné 

nejsou ani relativně časté formulační neobratnosti a nepřesnosti. Vedle obligatorního Seznamu citované literatury 

je v práci poněkud netradičně zařazen i Seznam prostudované literatury, přičemž odkazování v textu (na položky 

ze Seznamu citované literatury) není formálně zcela jednotné. 

 

Dovolím si položit diplomantce několik dotazů. Všechny se týkají tří respondentů, jejichž nahrávky byly využity 

jako ilustrace popisovaných jevů. 

1. Analyzované nahrávky byly audiovizuální, nebo šlo pouze o audionahrávky? 

2. Setkala se diplomantka osobně s respondenty, jejichž projev analyzovala? 

3. Součástí příloh jsou souhlasy všech tří respondentů s pořízením obrazových a zvukových záznamů a jejich 

nakládáním dle občanského zákoníku. Podle mého názoru by v práci neměly být zveřejněny osobní údaje 

respondentů a jejich výroky by měly být citovány přísně anonymizovaně. Zároveň by ale mělo být zřejmé 

autorství jednotlivých výroků (např. respondent A, B, C). Jaký je názor diplomantky? 

 

Závěr: Bakalářská práce Lenky Žihlové splňuje požadavky na bakalářské práce kladené a může být 

podkladem k obhajobě. 

 

3. září 2014         Andrea Hudáková 

 

Návrh hodnocení: VELMI DOBŘE 


