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Tématem předkládané práce byla lingvistická analýza  tiskových  zpráv.  Student  si  zvolil  čtyři  společnosti,  jejichž
jazykovou stránkou se zabýval. Práce má mnoho nedostatků  jak  po  stránce  jazykové,  tak  po  stránce  obsahové.
Jazyk  práce  bohužel  nesplňuje  požadavky   na   absolventa   studijního   oboru   Angličtina   v   elektrotechnice   a
informatice. V textu je nepřeberné množství gramatických chyb, nevhodně  použitých  slov  a  překlepů.  Text  zjevně
neprošel ani základní jazykovou korekturou v textovém editoru.
Obsah práce je také problematický. Ačkoliv je tématem lingvistická analýza textu,  s  lingvistikou  má  práce  celkem
málo  společného.  Teoretická  část  je  spíše  slepenec  náhodně  zvolených  zdrojů,  které  na  sebe  logicky   příliš
nenavazují.  Např.  kapitoly  1.1.6  a  1.1.7  tematicky  do  práce  vůbec  nepatří.  Zásadně  naopak  chybí   skutečný
teoretický lingvistický základ, na kterém by bylo možné práci postavit.  Jeden  z  mála  relevantních  zdrojů,  který  je
citovaný v kapitole 1.3, byl diplomantem zásadně nepochopen. Termín  "novelty"  totiž  neznamená,  že  by  měl  být
produkt představován jako nový, ale že v daném kontextu přijde autor  textu  s  novotvarem,  který  upoutá  pozornost
čtenářů/posluchačů  a  v  důsledku  toho  vyvolá  zájem  o  představovaný  produkt.  Závěry  analýzy,   která   z   této
nepochopené teorie vychází, jsou tedy velmi diskutabilní.  Autor  navíc  u  grafů  v  analýze  neuvádí  žádné  konkrétní
příklady výrazů, které bral v potaz, ani metody, jakými je spočítal.  Vypovídací  hodnota  těchto  grafů  je  tudíž  velmi
nízká.
Autor nevysvětluje, na základě čeho si zvolil  analyzovaný  materiál.  Od  každé  společnosti  vybral  sedm  tiskových
zpráv, není ale  uvedeno,  podle  jakého  klíče  (např.  všechny  tiskové  zprávy  vydané  během  jednoho  konkrétního
měsíce). Výběr se tedy zdá být čistě náhodný a tím pádem subjektivní, což také mohlo  ovlivnit  výsledky  analýzy  a
její vypovídací hodnotu.
Vzhledem k výše uvedeným obsahovým nedostatkům a s přihlédnutím  k  faktu,  že  úroveň  angličtiny  autora  práce
neodpovídá úrovni, kterou by měl mít absolvent oboru Angličtina  v  elektrotechnice  a  informace,  práci  nedoporučuji
k obhajobě.
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