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1. Celková
charakteristika

Splnění zásad zpracování práce, adekvátnost titulu práce, naplnění stanoveného cíle, 
logická struktura práce, vyváženost a propojenost teoretické a praktické části 

2. Teoretická část Stanovení a splnění cílů, prezentace různých teoretických přístupů k řešení 
problému, jejich kritické posouzení a zvolení relevantní teoretické základny pro 
realizaci praktické části  

3. Praktická část Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, relevantní a 
srozumitelná argumentace a interpretace získaných výsledků, jasnost formulace 
závěrů práce 

4. Jazyková úroveň Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu,
interpunkce a stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu 

5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, konzistentnost
úpravy práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a provedení příloh 

6. Práce s odbornou
literaturou

Kvalita, množství a relevance odborných zdrojů, kritický přístup ke zdrojům, 
odpovídající úroveň citační praxe 

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 

Datum: 

Podpis: 

2 Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu 
studenta v průběhu obhajoby. 

doporučuji nedoporučuji k obhajobě. 2

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 


	dd2: [5]
	dd1: [5]
	Text1: Linda Kopicová
	Text7: Linda Kopicová se ve své bakalářské práci zabývá každodenním tématem, které nebývá často akademicky zpracováváno, t.j. realizací jazykového humoru. Ke své analýze zvolila vybrané epizody z populárních amerických situačních komedií Friends a How I Met Your Mother. Teoreticky výzkum opírá o zásadní práce v této tematické oblasti, především Delie Chiaro a Alison Ross. Jako relevantní logicky volí oba základní typy významových vztahů, tedy jak paradigmatické, tak syntagmatické. V praktické části podává ucelený přehled humorných realizací (viz příloha). Přestože je analýza jazykového humoru vždy do jisté míry subjektivní, v závěru práce dochází autorka k obecněji aplikovatelným zjištěním, a to především k potvrzení dominance paradigmatické osy.

Nejvíce je nutné ocenit pracnou a pečlivou analýzu dat, ze které jasně vyplývají deklarované závěry práce. Autorka bohužel poněkud neobratně stanovuje východisko analýzy, a tak by mohl výběr dat působit značně nahodile, což se při pečlivějším prozkoumání scénáře a souboru dat nepotvrzuje. Nicméně čtenář by zasloužil jasnější vodítko při popisu analytické metody.

Formulačně práce trpí nedostatkem pečlivého editování a především stylistickou nevyvážeností mezi teoretickou a praktickou částí, kdy ve druhém zmíněném případě dochází často k užití hovorového 
	Text2: The Use od Sense Relations in Expressing Language Humour: TV Series Analysis
	Text3: PhDr. Klára Matuchová, Ph.D.
	Text4: 2016
	Text5: Stran 47, příloh 1
	Text8: Navrhuji, aby se autroka při obhajobě vyjádřila k následujícím bodům:

1/ Čím se řídila volba specifického žánru filmové tvorby a konkrétních seriálů?

2/ Ve kterých konkrétních příkladech by mohl jiný autor chápat humornou realizaci jinak než autorka a proč?

3/ Může autorka uvést v jakých hlavních rysech jsou si realizace humoru podobné a v jakých jsou odlišné v obou diskutovaných seriálech?

4/ Jak konkrétně by se dal zkoumaný materiál vyžít ve výuce?
	Text9: 16.5.2016
	Text6: PhDr. Klára Matuchová, Ph.D.
	dd4: [3]
	dd3: [4]
	dd5: [5]
	dd6: [4]
	Group1: Choice1
	Group2: Choice1
	Text10: registru. Nicméně tyto nedostatky nezabraňují porozumění, ani nepůsobí zásadně rušivým dojmem. Jedním z nežádoucích důsledků je ovšem nepřesnost některých výrazů, která zkresluje vyznění textu, např. již zmíněná formulace východiska analýzy na str. 24 a 27.

Celkově je předkládaná práce zdařilým pokusem propojit od života poněkud vzdálenou lingvistickou teorii s jevy každodenní komunikační praxe. Zde se nabízí další možné rozvíjení tématu přímo ve výukové praxi, což je ovšem otázka přesahuící rámec této práce i obsahové zaměření bakalářského studijního programu.


