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Slovní hodnocení:  
Předložená bakalářská práce je velmi pečlivě koncipovaná a svou náplní je relevantní pro studijní program 

Angličtina v elektrotechnice a informatice. V teoretické části bakalářské práce Gabriela Gajdošová představuje 

koncepci řečových aktů, srovnává různé přístupy k jejich klasifikaci a diskutuje jejich interakční povahu a role s 

využitím pragmadialektického modelu kritické diskuze. Dále řeší způsoby modifikace ilokuční síly prostřednictvím 

intenzifikátorů a modalizátorů. Nechybí ani definice širokého repertoáru termínů k označení zkoumaných jevů. 

Autorka se opírá o zahraniční i české zdroje, které vhodným způsobem kombinuje, vytváří teoretická východiska 

pro svůj výzkum, a tak jasně prokazuje, že se v dané problematice a terminologii dobře orientuje. 

 
V analytické části práce autorka realizovala poměrně rozsáhlý výzkum. Přepis nahrávek tří debat, vytvoření 

korpusu a podrobná analýza řečových aktů a diskurzních ukazatelů jak prostřednictvím softwaru Sketch Engine, 

tak manuální identifikací jsou časově velmi náročná záležitost. Výsledky analýzy jsou doloženy četnými příklady z 

analyzovaných transkriptů a podpořeny autorčinými komentáři a interpretací. Velmi oceňuji její snahu analyzovat a 

logicky zdůvodňovat modifikaci ilokuční síly a komunikační funkce jednotlivých řečových aktů v argumentativním 

diskurzu studentských debat. 

 
Jazyk i styl práce jsou na výborné úrovni a po formální stránce má práce veškeré náležitosti včetně správně 

uvedených citací a seznamu literatury dle normy APA Style. Text práce je logicky členěný a koherentní, k čemuž 

přispívají i krátká shrnutí hlavních kapitol. 

 
Během zpracování bakalářské práce autorka prokázala schopnost pracovat velmi systematicky, promyšleně a 

samostatně. Bylo mi skutečným potěšením s ní spolupracovat a doufám, že pragmalingvistická analýza není jejím 

posledním výzkumným počinem. Práci považuji za velmi přínosnou a jednoznačně ji doporučuji k obhajobě se 

známkou A. 
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