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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie C 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury D 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi D 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí D 

1.5 Interpretace výsledků D 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí C 

1.7 Logičnost výkladu C 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů D 

 

Slovní komentář: 

Teoretická část 

Základní povinností každého autora odborného sdělení je provést rešerši sekundární 

literatury a analýzu výsledků, kterých již bylo v dané výzkumné oblasti dosaženo. Tato přípravná 

fáze je namístě zejména v případě, pokud se jedná o vyhraněné a dominantní téma, o němž 

musíme nutně předpokládat, že se jím již někdo dříve zabýval. Takovým tématem reklamy na 

pivo bezpochyby jsou, o čemž svědčí i množství kvalifikačních prací, jež jsou snadno dostupné i 

na internetu.  



Na prvním místě je třeba jmenovat známou a vyspělou diplomovou práci K. Čechové Názvy 

piv v České republice (2009), jejíž kapitola Jazykové možnosti prezentace pivovarů (o. c., s. 52–

113) velmi úzce souvisí s tématem bakalářské práce T. Müllera. Bohužel je nutno konstatovat, že 

oproti citované práci K. Čechové, jež zevrubně analyzovala 81 sloganů malých, středních a 

velkých pivovarů, přináší Müllerova práce jen velmi málo nového (srov. jako příklad analýzu 

sloganu „Život je hořký. Bohudík.“, Čechová, 2009, s. 79, a k tomu analýzu T. Müllera na s. 21 

posuzované BP, nebo z rozsáhlejších celků u Čechové kapitoly Tradice a národní symbolika, ale 

i mnohé další).  

Podobně mohl Müller využít např. i bakalářskou práci J. Ročňáka Mediální konstrukce 

produktu: Pivo jako socio-kulturní fenomén v televizní reklamě (2009), v níž se její autor také 

přímo věnuje konkrétním tématům, jichž se dotýká i T. Müller (viz Ročňákovy „významové trsy“ 

v reklamách, jako Charakteristika piva, Spojení piva a sportu, Pivo jako integrální součást české 

kulturní tradice a její chlouba, Pivo jako integrativní faktor v širší sociální skupině, dle Ročňáka, 

2009). 

 

Jeden z konkrétních dokladů.  

Ročňák (2009, dostupné online1) uvádí: „Co se týče vizuální reprezentace „piva jako produktu“ - [...] 

pozorujeme její silnou ustálenost. Takovéto stereotypní (zdůraznila oponentka) zobrazení piva ve sklenici, které 

můžeme identifikovat v bezpočtu reklamních spotů, nabývá konkrétních rysů. Pokud je tedy pivo ve spotu zobrazeno 

ve sklenici, pak tato je často zvenku orosená. Oxidem uhličitým přirozeně prosycená čirá tekutina, kterou sklenice 

obsahuje, má obvykle výrazně (pronikavě - zářivě) [...] žluto-hnědou barvu a z vrchu je pokryta bílou pěnou 

(vzbuzující dojem její hustoty). Ta přesahuje okraj sklenice a vytváří tak tzv. pivní čepici.“ 

Müller (2015, s. 25) uvádí: „Kdybychom měli popsat, jak je nám prototyp piva v mediálních produktech 

prezentován, vypadalo by asi takto: zlatavá tekutina s hustou stabilní pěnou, která (sic!) je příjemně hořká s 

chmelovým či sladovým aroma, je náležitě vychlazená a nachází se v orosené sklenici.“ 

 

Ve výčtu podobných styčných bodů bychom mohli pokračovat. 

V obou zmíněných pracích jsou také odkazy na další sekundární literaturu, jíž měl autor BP 

při zpracovávání jednotlivých složek jazykového obrazu využít (mimo jiných k otázkám českého 

pivního patriotismu a lokálního pivního patriotismu práce Vinopalovy, např. Fenomén pivního 

patriotismu v české společnosti, 2005, a další). 

Namísto toho teoretická část práce spočívá v parafrázování základních tezí tří elementárních 

sekundárních zdrojů (na okraj – správná citace autorů knihy Co na srdci, to na jazyku má být 

Vaňková a kol.). Jedná se o informace v oboru všeobecně známé, což lze doložit i jejich 

rozšířením na internetu. 

  

                                                 
1 ROČŇÁK, Jakub. Mediální konstrukce produktu: pivo jako socio-kulturní fenomén v televizní reklamě [online]. 

Brno, 2009 [cit. 2015-08-27]. Dostupné z: 

https://is.muni.cz/th/181864/fss_b/Medialni_konstrukce_produktu__pivo_jako_socio-

kulturni_fenomen_v_reklamnich_komunikatech.pdf. Bakalářská práce. Masarykova Univerzita v Brně. Katedra 

mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce PhDr. Jaromír Volek, Ph.D. 



Opět uvedeme příklad. T. Müller k definici stereotypu uvádí (s. 9–10): 

„„Jako naprosto dostačující definici můžeme použít tuto od polského jazykovědce Jerzyho Bartmińského: 

„zobrazení předmětu, zformované v jistém společném zkušenostním rámci a vymezující, čím předmět je, jak vypadá, 

jak působí, jak s ním člověk nakládá; toto vymezení je ustálené v jazyce a patří do společného vědomí o světě.“ 

(Vaňková, 2005, s. 85). [...] Stereotypy dále inklinují podle Ireny Vaňkové ke vzorům - jaké by věci/osoby měly být? 

A také k obrazům - jaké věci/osoby jsou. S tím úzce souvisí pojem subjektivní generalizace – tzn. že „jisté 

vlastnosti připíšeme všem objektům dané kategorie, a to bez hlubšího zkoumání.“ (Tamtéž, s. 86)““ 

Internetová Encyklopedie lingvistiky k témuž jevu uvádí: 

„„Vymezením pojmu stereotypu se zabýval Bartmiński, který definoval stereotyp jako: „zobrazení předmětu, 

zformované v jistém společném zkušenostním rámci a vymezující, čím předmět je, jak vypadá, jak působí, jak s ním 

člověk nakládá; toto vymezení je ustálené v jazyce a patří do společného vědomí o světě“ (citováno in Vaňková et al. 

2005, 85). Barmiński dále definuje, že stereotypy směřují buď: a) ke vzorům (=jaké by věci / osoby / jevy měly být) 

nebo b) k obrazům (=jaké skutečně jsou). Hranice mezi obrazy a vzory je značně neostrá (Vaňková et al. 2005, 86). 

Zásadní vlastností takto vymezeného stereotypu je subjektivní generalizace, kterou Vaňková vysvětluje tak, že: „jisté 

vlastnosti jednotliviny nebo několika exemplářů jsou připsány všem objektům dané kategorie“ (Vaňková et al. 2005, 

86).““2 

  

Metodologie 

Jsou opomenuty základní atributy výstavby této kapitoly. Není uvedena charakteristika 

výzkumného vzorku, charakteristika dotazníku, počet respondentů atp.; není ale ani vyjasněna 

výzkumná metoda, která by měla být v této práci ústřední, totiž postup kognitivnělingvistické 

analýzy. 

U výsledků dotazníku v příloze 1 (s. 46) se uvádí internetový odkaz, který je nefunkční. 

Jediný pravděpodobný dohledatelný zdroj na stránkách vyplnto.cz sděluje, že „vámi hledaný 

průzkum již byl ukončen a autor (Tomáš Müller – pozn. M. Š.) si nepřál zveřejnit výsledky“. 

Z procentuálního vyčíslení dotazníku uvedeného v příloze se tedy můžeme jen dohadovat, že se 

průzkumu zřejmě zúčastnilo asi 25 respondentů. Takový postup je ale nemožný – veškerá 

výzkumná data musejí být v práci explicitně specifikována. 

Při interpretaci výsledků se také neuvádějí ani základní statistické údaje – viz např. na s. 17: 

„Řidčeji narazíme na barvu čokoládovou, ta je chápána spíše jako exotická.“ Co znamená řidčeji? 

V které reklamě se výraz čokoládová vyskytuje? Kdo ji chápe jako exotickou?  

Autor dále např. uvádí, že orosení je nejtypičtější vlastností piva, tento „fenomén vychází 

z našeho jazykového obrazu čerstvě natočeného piva“ (s. 17). Z dotazníku na s. 46 však vyplývá, 

že jako odpověď na otázku jaké je podle Vás typické české pivo zvolili adjektivum orosené pouze 

dva respondenti. Podobných metodologických nejasností lze v práci nalézt více. 

Chybí citace ČNK (s. 18). 

Obrázky v přílohách jsou bez komentáře, není jasné, co mají ilustrovat, z jaké doby 

                                                 
2 Hammerlidlová, Lucie. 2013. „Stereotyp.“ Encyklopedie lingvistiky, ed. Kateřina Prokopová. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci. [online]. [cit. 2015-08-27]. Dostupné z: 

http://oltk.upol.cz/encyklopedie/index.php5/Stereotyp 



pocházejí, není uveden zdroj. 

 

Praktická (výzkumná) část 

Praktická část má 27 stran a myšlenkově zdaleka nevyužívá potenciálu, který téma nabízí. 

Namísto interdisciplinárně pojaté hloubkové analýzy reklamních produktů, inovativně zasazující 

již existující analýzy do kognitivnělingvistického rámce, se autor často omezuje na velice prostě 

formulovaný doslovný popis reklamy. 

 

Příklad: „Otevření piva je doprovázeno zvukem tss, které zachycuje zvuk unikajících plynů z lahve (pouze u 

lahvového piva). Poté je nalito či načepováno do sklenice, pro což není možné citoslovce graficky zaznamenat (i 

napodobení ústy je nejednotné a složité), následně je vypito s notoricky známým gloglo, kdy v krku vzniká podobný 

zvuk tokem tekutiny mezi patrem a jazykem. Nakonec je vše završeno spokojeným hlasitým ááá. [...] Okrajově 

bychom mohli uvést situaci, kdy si herci v reklamě ťukají sklenicemi. Zde bychom mohli slyšet citoslovce ťuk, 

případně cink. Ve zkoumaném materiálu jsme ovšem nenarazili na tuto konkrétní realizaci.“ (BP, s. 28) 

 

Práce obsahuje řadu nedoložených spekulací či domněnek, např.: „V české společnosti se 

traduje, že ty nejdůležitější smlouvy a dohody, i toho nejvyššího politického charakteru, vznikaly 

vždy u stolu nad pivem.“ (BP, s. 3)  

A v neposlední řadě: U práce, která se zabývá jazykovými stereotypy, bychom očekávali 

důkladnější (kognitivně)lingvistickou analýzu a pregnantnější odborné vyjadřování, srov. např.: 

„Jazykový obraz světa je jakousi přihrádkou pro naše jazykové stereotypy.“, BP, s. 11, „ [...] 

Metafora [je – M. Š.] použita na základě doslovné obraznosti a je jí tak odebírán její přenesený 

význam.“, s. 34, „Značka Pardál patřící Budvaru pracuje s konceptem pijáka. [...] V tomto 

významu jde o augmentativum – slovo zveličelé. Je příznakové, hrubší než neutrálnější pijan.“, s. 

28. 

Další poznámky jsem zanesla přímo do textu bakalářské práce. 

 

2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu C 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu D 

2.3 Dodržení citační normy C 

2.4 Dodržení stylové normy C 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace C 

 

Slovní komentář: 

Co do rozsahu se jedná o práci blížící se spodní hranici dané Opatřením děkana č. 8/2015 

(81869 znaků textu transformovaného do txt. souboru, text je navíc občas prokládán dlouhými 



citáty ze sekundární literatury).  

Práce je místy kontaminována prvky nerespektujícími zásady odborného stylu („Informaci 

můžeme nahustit do symbolu či slova.“, s. 9, „Co ale takový hmat?“, s. 14, „Zde vidíme, že 

stereotyp se může uchytnout i u jednotlivé konkrétní značky piva.“, s. 38 aj.). Obsahuje i literní a 

pravopisné chyby, což je v absolventské bohemistické práci obtížně akceptovatelné; časté jsou 

interpunkční a stylizační nedostatky (srov. příkladně jen na s. 19; zachycené nedostatky jsou 

vyznačeny přímo v textu BP).  

 

SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Předložená práce nesplňuje požadavky kladené na daný typ závěrečné kvalifikační práce v oboru 

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání. 

Práci nedoporučuji k obhajobě. 

 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1  

4.2  

4.3  

4.4  

4.5  

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 

 

Datum: 27. 8. 2015 

Podpis: 


