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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie A 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury B 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi A 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí A 

1.5 Interpretace výsledků A 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A 

1.7 Logičnost výkladu A 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů A 

 

Slovní komentář: 

Autorka ve své bakalářské práci předkládá problematiku přehledně shrnutou, čtenáře v ní 

dobře orientuje. Formulace jsou přesné, text je srozumitelný a stylisticky adekvátní. Výklad 

autorky je poučený a srozumitelný jak v oblasti sociálních sítí, tak ve vlastní lingvistické 

disciplíně. Literatura je citována přiměřeně a systematicky, autorka se v ní dobře orientuje, leč 

je relativně chudá.  

 

2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu A 

2.3 Dodržení citační normy A 



2.4 Dodržení stylové normy A 

2.5 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A 

 

Slovní komentář: 

Viz výše. 

 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na daný typ závěrečné kvalifikační práce v oboru 

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

Autorka aplikuje teoretické znalosti na praktickou část, obě části jsou dobře provázány. Práce 

by mohl abýt doplněna např. statistickou sondou, která by naznačila nejfrekventovanější 

způsoby tvoření okazionalismů.  

 

 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Nezaměřovala jste se při získávání materiálu na tematické weby, ev. diskuse na nich? 

4.2 Jaké jsou podmínky adaptace okazionalismů do stabilního lexika? 

4.3 Jaké jsou interference se zvukovou podobou okazionalizmů – vzhledem k rysům 

mluvenosti komunikace na SS? 

4.4  

4.5  

4.6  

4.7  
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