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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)  
Posudek vedoucí(ho) práce  Posudek oponenta/ky  

Autor(ka) práce
Příjmení a jméno: Petrů Lukáš
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Autor(ka) posudku

Příjmení a jméno: Tereza Klabíková Rábová
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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)
Odpovídá 
schváleným 
tezím

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné a je 
vhodné

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné, ale 
není vhodné

Odchyluje se od  
tezí, odchýlení 
není v práci 
zdůvodněné a není 
vhodné

Neodpovídá 
schváleným 
tezím

1.1 Cíl práce
1.2 Technika práce
1.3 Struktura práce

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné)

Hodnocení známkou
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 1
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Autor evidentně prošel velké množství literatury, a třebaže existuje i mnoho zahraničních zdrojů i novější 
tuzemské práce k tématu, výklad sestavil účelně, neboť v případě existence tolika prací k tématu je jedním 
z dílčích úkolů DP vždy se vhodně limitovat.

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné)

Hodnocení známkou
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů 1
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

1



3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)

2

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
V textu se vyskytují občasné překlepy či chyby (s. 5!, zápis procent, interpunkce, absence skloňování jmen
apod., je jich, i vzhledem k tématu, škoda).
Metodologicky správně a vhodně autor zahrnul i pragmalingvistický popis mimojazykového kontextu, z nějž 
zkoumaná mediální komunikace a prezentace vyrůstá a na jehož základě jsou konstruovány konkrétní 
argumenty. Práce je přehledně strukturovaná, styl textu je jasný a z většiny zcela adekvátní.
"Dnes se již stáváme svědky snižujícího se počtu jedinců, které lze považovat za mluvní vzory. Úroveň jazykové 
komunikace výrazně klesá a solidnost i kvalita projevů již není srovnatelná s dřívějšími jazykovými dialogy, jak 
tomu bývalo kupříkladu ve vyšších společenských kruzích."  - Některé formulace vyznívají poněkud puristicky.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.) 
Diplomant si zvolil ambiciózní, aktuální a relevantní a zároveň velmi široce a komplexně pojaté téma
(vystupování politických představitelů v médiích, komunikace na všech jazykových rovinách, styčné plochy 
s diskursem; což se někdy může začít "drobit"; otázka jazykové kultury kupř. zůstala pouze nakousnuta), 
přičemž ze všech možností zvolil účelně (a tak, aby mohl jít do patřičné hloubky)  jen některé mluvčí a jen 
některé jejich mediální výstupy (v úvodu autor zmiňuje,  že se chce věnovat i vývoji, resp. konzistenci 
komunikace jednotlivých mluvčích, což by mohlo stát jako další samostatné téma) a celkově k textu přistoupil 
rigorózně. Relativně úzce vymezený materiál tak umožňuje o to soustředěnější analýzu celku řečové aktivity 
obou politických aktérů. Téma stojí na pomezí rétoriky, lingvistiky, konverzační analýzy a analýzy dialogu,  
teorie argumentace, stylistiky, kultury projevu ("jazyková úroveň současných debat") aj., ale částečně i 
politického marketingu, s jejichž koncepty se autor relativně dobře vyrovnal. Takový přístup k tématu i pojetí 
diplomové práce je rozhodně žádoucí. Práce je důkladná, autor si dal velmi mnoho práce s transkripty 
rozhovorů, oceňuji i plynulý, souvislý výklad a kontextově zasazenou textovu interpretaci dané komunikace.
S úsměvem oceňuji také aplikaci některých rozhodně užitečných obratů (kusejrování, rozžvaňování). Až na 
některé drobné věcné či interpretační nepřesnosti (ve druhém případě mohou plynout z logické subjektivity 
kvalitativní analýzy) je diplomantův výkon při  výkladu zvolené komunikace vskutku profesionální. 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Je ukázka komunikace v OVM typickou ukázkou celkové mediální komunikace zvolených politiků, 

nebo ji formát pořadu nějak výrazněji determinuje? 
5.2 Co lze vysoudit o kultuře projevu a otázce mluvního vzoru pro širší vrstvy publika na základě 

analyzovaných výkonů obou politiků? 
5.3
5.4

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

výborně –  velmi dobře –  dobře –  nedoporučuji k obhajobě 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..

Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry!


