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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 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: 
Teoretická část vhodně reflektuje nejednotnost v chápání v dostupné odborné literatuře. 
Komentované příspěvky jsou účelně vybrané. 
 
 
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-B 



2.5 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A-B 

 
Slovní komentář: 
V práci se vyskytují drobné grafické odchylky, např. tečka chybějící na konci věty, zejména 
ve spojitosti s citačním údajem v závorce (autorka píše tečku nejednotně před nebo za 
závorku, např. s. 10, 20, 21). Zaznamenala jsem pár překlepů, např. s. 28 v poznámkách pod 
čarou. 
 
 
 
3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 
Autorka si uvědomuje úskalí práce a její důvody, např. neúplnost podávaného obrazu slovní 
zásoby (s. 72). 
Součástí práce je kvalitní slovník o 181 heslech s propracovanou mikrostrukturou. Práce 
vznikla v mapovaném terénu, autorka se dotazovala respondentů na konkrétní jevy, ověřovala 
skutečné užívání výrazů. Autorka srovnává materiál i s dosud vzniklými slovníky divadelního 
slangu (i staršími), může proto také hodnotit vývoj slovní zásoby (s. 81).  
Je patrný osobní i osobitý přístup, ovšem za zachování striktně odborného stylu.  
Celkově hodnotím práci jako velmi zdařilou. 
 
 

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: 
 
4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 
 

4.1 Užívá se v divadelním prostředí častěji nápověda, nebo napověda? 

4.2 s. 46 – Používá se chytit se i v jiném významu, tj. když se herec „ztratí“? Je to stejné jako 
v hudebním slangu? Celkově ve slovníku vidím více překryvů, ale zřejmě všechny 
pocházejí od divadelních orchestrálních hráčů (např. palma, přesilovka, prosrat to...) 

4.3 s. 76 – Paní, nesu vám psaní – autorka uvádí, že se možná jedná o nový výraz. Nemůže být 
původem z nějaké konkrétní divadelní hry? Já např. výraz znám, ale nevím odkud... 

4.4 Může se autorka zamyslet nad možnostmi šíření divadelního slangu „ven“ z divadelního 
prostředí? Srov. např. Hrdý Budžes (čurda), Vyprávění M. Donutila („Nahoď!“), Hry 
z Divadla J. Cimrmana apod. 

4.5 S. 83 – „Tváříš se jako kráva na pastvě“ ve vyjádření O. Koska – Zařadila by autorka tento 
výraz ke slangu? Jak by odlišovala slang od okazionalismů, idiolektu apod.? 

4.6  

4.7  
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