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Katedra elektronické kultury a sémiotiky 
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Samotná téma, ktorej skúmanie sľubuje nadpis predkladanej diplomovej 

práce, je bezpochyby relevantná pre študovaný odbor a jej analytické 

spracovanie mohlo priniesť teoreticky zaujímavé výsledky. Treba však hneď na 

začiatku povedať, že autorka tento tematický potenciál v text rozvinula iba vo 

veľmi skromnej miere.  

Prvá a rozsahom najdlhšia časť práce je venovaná prehľadu základov 

teórie rečových aktov a teórie konverzačných implikatúr. Autorka sa tu 

obmedzuje na reprodukciu názorov vybraných teoretikov a ani v záveroch 

jednotlivých kapitol nepristupuje k samostatnejšiemu zhrnutiu a posúdeniu ich 

významu.  

V časti 8. autorka pristupuje ku klasifikácii  rečových aktov v reklamných 

sloganoch a titulkoch. Už samotný výber vzorkov vyvoláva pochybnosti, ktoré 

priznanie k účelovosti neodstraňuje. Nejde ani tak o počet vzorkov, ten je naozaj 

limitovaný rozsahom práce, ale skôr o ich príliš homogenny charakter, ktorý 

vopred vylučuje odchýlky od štandardných postupov. V takto zjednotenom poli 

sa autorka obmedzuje na základnú klasifikáciu.  

Hoci autorka pri svojich skúmaniach mobilizovala pojmový aparát teórie 

rečových aktov, výsledky ku ktorým dospela sú viac-menej známe aj bez tejto 

teoretickej práce. Keď v závere konštatuje, že všetky skúmané vzorky 
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vyhodnotila ako performatívne, potvrdila sa jej len známa skutočnosť, že 

zámerom reklamného aktu je priviesť adresáta k zakúpeniu daného produktu 

alebo služby. Ani zistenie, že performatív je niekedy vykonaný aj explicitne, 

nijako zásadnejšie nenarúša predstavy, ktoré intuitívne prijímame.  

 

      Pokiaľ ide o formálne a jazykové kritériá, predkladaná práca ich ako 

celok spĺňa. Autorka uvádza svoje zdroje a cituje ich v súlade s normou. 

Pravdaže, nadmiera parafráz sa negatívne prejavila v štylistickej úrovni textu.  

 

Napriek uvedeným výhradám navrhujem prijať magisterskú diplomovú 

prácu Bc. Stanislavy Theimerovej k obhajobe a predbežne navrhujem známku 3. 

 

Prof. Miroslav Marcelli, PhD.  

 

 


