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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 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 B 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A 

1.7 Logičnost výkladu A 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů B 

 

Slovní komentář: 

Předkládaná práce dokazuje důkladnou obeznámenost s tématem, schopnost samostatného 

koncepčního uvažování a strukturovaného výkladu. Je přehledně členěna. Studentka adekvátním 

způsobem interpretuje stěžejní díla oboru. V textu by bylo vhodné jednotlivé jevy iulustrovat 

příklady. V připojeném slovníčku jsou však obsaženy výrazy, o jejichž novosti nelze hovořit. Tato 

skutečnost představuje téma k diskusi při obhajobě práce. Obsáhlost tématu a hloubka záběru 

autorčina zpracování by zasloužily důkladnější a promyšlenější závěr, který by charakterizoval 

tematickou i formální různorodost galicismů v češtině. 

 

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 A 

 

Slovní komentář: 

 

 

 

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: 

Kvalita práce je nadprůměrná, doporučuji dílčí publikaci např. v Cizích jazycích, Nové češtině 

doma a ve světě apod. 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Jak charakterizujete „novost“ pro potřeby svého slovníku? Jsou v něm obsaženy výrazy, 

které se v českých textech objevovaly ve 30. letech 20. stol.  

4.2 Jak diferencujete stupeň adaptace? 

4.3 Mohla byste definovat mimojazykovou platnost užití okazionalismů? 

4.4 Jak se vyrovnáváte s distinkcí termínů neologismus / výpůjčka? 

4.5 Čí pojetí přejímáte v zařazování slov do slovníčku? 

4.6  

4.7  
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