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Stručné verbální hodnocení:
Autorka si zvolila velmi aktuální téma řečové etikety v ruském, českém a anglickém jazyce.
V úvodu jasně formulovala cíle práce, které byly beze zbytku naplněny. V teoretické části
autorka poměrně podrobně vysvětluje komunikaci v obecné rovině, zejména pak se
zaměřením na jednotlivé komunikační modely a teorie zdvořilosti dle jednotlivých autorů,
které mezi sebou porovnává. Teoretická část je zpracována poměrně přehledně a funkčně.
Za velmi přínosnou můžeme považovat praktickou část práce, v níž autorka přehledně uvádí
jazykový materiál řečové etikety, který je uplatňován v ruském, českém a americkém
jazykovém společenství, a zároveň jej doplňuje o popis komunikačního chování rodilých
mluvčích v těchto kulturách, což můžeme považovat z hlediska studia cizího jazyka za velmi
podstatné. Je třeba ocenit také skutečnost, že autorka rovněž všechen materiál praktické části
nejen popisuje, ale i porovnává napříč sledovanými jazyky a vyvozuje závěry pro osvojování
cizích jazyků.
Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni. Práce splňuje všechna kritéria kladená na
bakalářskou práci, proto doporučuji k obhajobě.
Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě:
1. Liší se nějakým zásadním způsobem řečová etiketa v britské a americké společnosti?
Pokud ano, uveďte příklady.
2. V čem spatřujete největší rozdíl v ruské a české řečové etiketě? Které jevy považujete
pro učení se ruštině Čechy za nejobtížnější? A naopak pro učení se češtině Rusy?
Doporučuji práci k obhajobě:
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