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Cílem diplomové práce bylo analyzovat vybraný vzorek promluv ze seriálu Teorie 
velkého třesku z hlediska záměrného porušování konverzačních maxim v kontextu Griceovy 
teorie a následného vyhodnocení pro efekt ironie. 
 

Teoretická část představuje velice solidní základ pro následný výzkum, je logicky 
strukturovaná, kde po vymezení obecných principů Griceovy teorie, jejich maxim a situací 
jejich porušování, následuje též podrobnější popis situací, které z toho porušování vyplývají 
a mohou vést k humoru (i za využití ironie). Diplomandka zde prokázala dovednost 
kritického přístupu k odborné literatuře a dovednost komplexní práce s různými zdroji. 
 

Analytická část je velice zdařilou ukázkou detailního rozboru dle kritérií stanovených 
v teoretické části. Autorka zvolila pro čtenáře velice komfortní formát: podrobný komentář 
vždy jednoho ilustrativního příkladu jednotlivých typů porušování maxim v kapitole 3 a 
následně kvantitativní shrnutí jednotlivých výskytů ve vytvořeném korpusu. V popisu tvorby 
tohoto korpusu autorka uvádí, že jak díly, tak konverzace byly vybírány náhodně – jaký 
princip tedy při svém postupu zvolila? V analýze oceňuji především snahu autorky detailně 
se zamýšlet nad jednotlivými konverzacemi poměrně rozsáhlého jazykového materiálu. 
Zajímalo by mě, s jakými těžkostmi se potýkala při kategorizaci jednotlivých typů porušování 
maxim a dále zda jsou patrné nějaké relevantní souvislosti mezi situací, za níž se 
konverzace odehrává, a druhem porušování maxim. 
 

Po formální stránce práce splňuje veškeré požadavky kladené na diplomové práce, 
je jasně strukturovaná, obsahuje dostatečný rejstřík zdrojů odborné literatury a analyzovaný 
jazykový materiál je uveden v příloze.  
 

Práce je psána pěkným akademickým jazykem, vyjadřování je logické a na patřičné 
odborné úrovni, jen v českém resumé autorka nekonzistentně přisuzuje termínu maxima 
různé gramatické rody. 
 

Celkově se jedná o práci velice kvalitní i zajímavou. Na základě výše uvedených 
skutečností navrhuji hodnocení výborně (A) a doporučuji ji k obhajobě. 
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