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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: 

 

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 

 

Slovní komentář: 



 

 

 

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: 

Předložená bakalářská práce nejen splňuje požadavky, jež jsou na ni kladeny, ale výrazně je i 

překračuje. Autorka svým textem prokázala zájem o téma, ale i značnou lingvistickou erudici, 

předpoklady pro vědeckou práci, úsudek a cit pro práci s jazykovým materiálem.  

Vysoce oceňuji to, že základní literaturu nezpracovávala podrobně, jak bývá v pracích 

zvykem, ale charakterizovala ji velmi stručně s odkazem na jinou syntetickou práci (jež ji 

komentuje a zpracovává) a následně se podrobněji věnovala dílčím, méně známým studiím.  

Teoretická a praktická část jsou propojeny promyšleně a účelně. V praktické části vysoce 

oceňuji metodologickou propracovanost a pečlivou přípravu koncepce lexikografické části.  

Sumarizující závěry jsou zpracovány přehledně a dostatečně charakterizují jak získaný 

materiál, tak zjištění autorky.  

Práci doporučuji i prezentovat na odborné konferenci, bude-li v dohledné době nějaká 

tematicky blízká zveřejněna.  

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Zajímalo by mě pouze, podle kterých kritérií autorka vybírala studie ze sborníků 

z konferencí o slanzích a argotech, jež tvoří značnou část teoretické základny práce.  
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