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Cílem předkládané bakalářské práce je kvalitativní analýza úvodní sekce odborných 

vědeckých článků z oboru elektrotechniky. K dosažení daného cíle autor práce vytvořil 

korpus skládající se z 23 článků, zveřejněných ve 3 odborných časopisech. Získaná data pak 

následně manuálně zpracoval pomocí revidovaného modelu J. Swalese a Hoeyova vzorce 

k identifikaci lingvistických znaků v textu a vyhodnotil rozdíly ve struktuře a použití 

lingvistických prostředků. Autor prokázal, že je schopen se orientovat v dané problematice, 

což dokazuje teoretická část práce, umí rozpoznat analyzované jevy a správně vyvodit závěry 

analýzy. Autorovi lze vytknout, že k finální analýze získaných dat vytvořil příliš jednoduchou 

tabulku (str.18), z níž nejsou zřejmé některé důležité údaje, např. chybí řádek s celkovým 

počtem analyzovaných článků, chybí legenda k řádkům, apod.  

Autor dodržuje formální úpravu bakalářské práce, která je přehledná a logicky členěna na 

kapitoly. Zároveň prokázal dobrou práci se zdroji a znalosti, jak tyto zdroje citovat v textu. 

Jazyková úroveň bakalářské práce je na velmi dobrá, bez výkyvů v úrovni používání 

jazykových prostředků či větné stavby. 

Osobním vkladem autora je vytvoření korpusu a následná analýza dat, což může sloužit jako 

základ pro korpus s mnohem větším počtem odborných článků za účelem rozšíření analýzy a 

potvrzení výsledků analýzy. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením A (92 bodů).  

 

 

Otázka k obhajobě: 

Autor ve své práci uvádí, že krok 2 a krok 3 se v článcích, které zahrnul do svého korpusu, 

nevyskytují, protože nejsou tak důležité, jako v jiných vědeckých oblastech, např. biochemii 

(viz. strana 10). Existuje nějaký důkaz pro toto tvrzení? 

 

The author states that step 2 and step 3 do not appear in the articles he has included in his 

corpus because they are not as important as in other scientific fields, such as biochemistry 

(see page 10). Is there any evidence for this claim? 


