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1. Odborný kontext Orientace v pojednávané problematice, odborné zázemí a širší přehled o disciplíně, 

znalost a uplatnění odborné terminologie, reprezentativnost a aktuálnost použité 

odborné literatury, variabilita odborných zdrojů a schopnost jejich syntézy 

2. Výzkum Stanovení a splnění cílů, formulace hypotéz, vhodnost a relevance metod a 

zvolených postupů, jasnost formulace a interpretace závěrů práce 

3. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, návaznost a 

provázanost textu, konzistentnost úpravy práce, odpovídající rozsah práce, 

poznámkový aparát, adekvátnost a provedení příloh, odpovídající úroveň citační 

praxe  4. Jazyková úroveň Celková úroveň jazykového projevu, přesnost, rozmanitost a čtivost formulací,

absence gramatických, lexikálních a pravopisných nedostatků, úroveň odborného 

stylu 

5. Věcná správnost a 

přesvědčivost 

Hloubka a kvalita provedených analýz, faktická, věcná a obsahová správnost,  

podloženost, aktuálnost přístupů, schopnost argumentace a kritického myšlení, 

schopnost náležitě formulovat a interpretovat zjištění 

6. Originalita Přínos práce, samostatnost zpracování, původnost myšlenek, kreativita a zaujetí 

danou problematikou, možnosti dalšího rozvíjení, celková náročnost a pracnost, 

potenciál práce (navázání na výzkum či aplikace jeho výstupů v praxi) 

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

1 Bodové hodnocení na škále 1-5 (5 bodů maximum), 0 bodů z jedné či více posuzovaných oblastí automaticky 

znamená, že práce není doporučena k obhajobě. 

vedoucího práce oponenta



Témata a náměty k diskusi při obhajobě: 

Práci tímto  
2

Datum: 

Podpis: 

2 Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu 

studenta v průběhu obhajoby. 

doporučuji nedoporučuji k obhajobě.

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 


	Text1: Bc. Šárka Trojanová
	Text2: The Voice of a Woman in Three Versions of Pygmalion: Sociolinguistic Analysis
	Text3: PhDr. Klára Matuchová, Ph.D.
	Text4: 2016
	Text5: 58 stran + 2 strany příloh
	Text6: PhDr. Klára Matuchová, Ph.D.
	dd1: [1]
	dd2: [2]
	dd3: [2]
	dd4: [1]
	dd5: [1]
	dd6: [1]
	Text7: Předkládaná diplomová práce je sociolingvistickou analýzou genderlectu ve třech žánrových oblastech: divadelní hře, muzikálu a hraném filmu. Cílem práce je analyzovat jazyk tří ženských hlavních postav v Pygmalionu, My Fair Lady a Pretty Woman. Hlavní premisou výzkumu je možnost progresívní sociální mobility pomocí vědomé jazykové konstrukce identity.

Nastíněný teoretický rámec a jeho aplikace ve vybraném diskurzu skýtá mnoho možností interpretace a má výrazný analytický i didaktický potenciál. Způsob zpracování, který autorka předkládá, bohužel tento potenciál nikterak nenaplňuje.

Použité teoretické zdroje nepřesahují rámec elementárního vhledu do problematiky. Kupříkladu zcela chybí alespoň reprezentativní zastoupení feministické kritiky, která se jako teoretické východisko u podobného tématu jasně nabízí. Zpracování praktické části je problematické svou povrchností a absencí přesné aplikace odborné terminologie. Práci by prospělo, kdyby psychologizující pasáže popisující děj nahradila komplexní lingvistická analýza a prokazatelná práce s jazykovým materiálem. Čtenář dostává k dispozici spíše obecný popis užitého jazyka než explicitní příklady, které by diskutované koncepty jasně vysvětlily.

	Text8: Navrhuji, aby se autorka při obhajobě vyjádřila k následujícím bodům:

1/ V anotaci je uvedeno, že se analyzované postavy stanou reprezentantkami vyšší společenské třídy. Je toto ve skutečnosti možné? Mohla by autorka šířeji rozvést kontrast mezi autentickým a neautentickým členstvím ve společenské třídě v kontextu analyzovaného diskurzu? 
2/ Na str. 11 autorka teoreticky zkoumá sexismus. Může stručně okomentovat, jak konkrétně se sexismus projevuje v analyzovaných dílech?
3/ Může autorka ilustrovat příklady ze svého korpusu, jak se projevuje genderový konverzační styl zejména ve smyslu teorie "women prefer rapport, men prefer report"?
4/ Na str. 45 je zmínka o Vivianině zálibě v užívání sémanticky dvojznačné slovní zásoby. Uvedený příklad ovšem neilustruje její užití daného výrazu, pouze reakci na něj. Existuje ve filmu ještě nějaký jiný příklad výše zmiňované preference?
5/ Na str. 47 je popsána situace u oběda, kdy starší obchodní partner zachová princip slušnosti a poruší kooperační princip. Jaké maximy konkrétně má autorka na mysli?



	Text9: 7.9.2016
	Group1: Choice1
	Group2: Choice3
	Text10: Největší slabinou práce je ovšem její formulační úroveň. Text trpí nejen základními nedostatky v užití gramatických struktur a adekvátní slovní zásoby, počínaje absencí členů a konče chybnou interpunkcí, ale i čtenářsky nepřívětivým kolísáním na škále formálnosti. Stylisticky nevhodně zvolené obraty škodí úrovni textu zejména svou vágností (str. 47 "Vivian has got the hard time again"; str. 49 "the women had to go through difficult time"; str. 51 "Eliza was very low person"). Až příliš často se objevuje redundance jak obsahová, tak strukturální (např. nadužívání příslovečných určení na místech, kde by postačilo jediné přislovce - str. 49 "without even knowing it"). 


Témata a náměty k diskusi při obhajobě (část 2):

6/ V sedmé kapitole je analýza uzavřena tvrzením, že jazyk hraje v rámci třídní mobility zhruba stejnou roli jako vzhled, chování etc. V obecné rovině je toto jistě pravda, nicméně v kontextu předkládané analýzy s tím nelze souhlasit. V případě My Fair Lady je toto tvrzení zjevně ospravedlnitelné. Ovšem v Pretty Woman je základem mnoha komických situací právě fakt, že jazyk hlavní hrdinky neodpovídá všem ostatním vnějškovým změnám, viz scéna při odchodu z opery. Může autorka demonstrovat jazykovým příkladem, jak je změna společenského statusu Vivian reflektována?

7/ V celé práci není zmíněno, jak jazyk hlavní hrdinky ovliňuje fakt, že je vyobrazena ve třech různých žánrových útvarech. Mohla by toto autorka stručně okomentovat?


