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Typ posudku:
1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE
Kritérium

Hodnocení (A-D)

1.1

Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie

A

1.2

Relativní úplnost zpracované sekundární literatury

A

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–B

1.6

Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí

A–B

1.7

Logičnost výkladu

A

1.8

Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů

A–B

Slovní komentář:
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

2.4

Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace

B

Slovní komentář:
V práci se objevují interpunkční chyby, na několika místech opakování slov, resp. slov se stejným
–

kořenem, např. na s. 15, 49.
3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE
Předložená práce splňuje požadavky kladené na daný typ závěrečné kvalifikační práce v oboru
Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – český jazyk.
Práci doporučuji/k obhajobě.
Slovní komentář:
Celkově práci hodnotím mezi odevzdávanými a obhajovanými diplomovými pracemi jako
nadstandardní. Autorka prokazuje solidní přehled v teorii a koncepci neologie, schopnost
sémantické analýzy, aplikace metodologických východisek.
Doporučuji z práce zpracovat odbornou studii pro lingvistický, resp. lingvodidaktický časopis.
4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU
4.1

Autorka využívala ke své práci databázi Neomat. Jakým způsobem v ní vyhledávala
materiál?

4.2

Našla autorka nějaké sémantické rozdíly mezi užíváním nových francouzských výpůjček
v češtině s původními významy ve francouzštině? Pokud ano, čím jsou způsobeny?

4.3

Která kritéria autorka uplatnila při rozhodování, zda jsou lexikální jednotky, jež získala,
neologické?
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