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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 B-C 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí B 

1.5 Interpretace výsledků B-C 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí B-C 

1.7 Logičnost výkladu B-C 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů B-C 

 

Slovní komentář: 

Některé pasáže textu považuji za nadbytečné (např. na s. 20, 21). 

Mnohé příklady jsou uvedeny nepřehledně, bez popisu. Některé z nich považuji za 

nadbytečné, jinde bych naopak uvítala delší kontext, případně příklady zcela chybí (např. s. 

36). Celkově má autorka tendenci psát obecně o publicistice a „jakoby mimochodem“ uvede 

příklady z BD bez uvedení specifik.  

 

2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu C 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu B 



2.3 Dodržení citační normy B-C 

2.4 Dodržení stylové normy C-D 

2.5 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace C-D 

 

Slovní komentář: 

Místy chybí uvedení citačního zdroje (např. s. 21). V seznamu literatury chybí uvedení 

primárních zdrojů, tedy použitých výtisků BD.  

Práce obsahuje pravopisné, zejména interpunkční chyby (naznačeno v textu práce, např. s. 9), 

stylizační a terminologické nedostatky. V některých kapitolách text obsahuje nevhodně krátké 

nekohezní věty (např. s. 20), logicky nepropojené odstavce (s. 33). Zařazení některých 

odstavců či informací je nelogické (např. na s. 13 zpravodajská syntax). 

Pojem nocionalita na s. 13 není dobře vysvětlen, došlo zde zřejmě k myšlenkovému skoku.  

Za nevhodné považuji oddělené zařazení kapitol 5.6.5. a 5.6.6. Nerozumím zařazení příkladů 

v kap. 5.6.7 na s. 46. S. 44 – nalezla autorka nějaké oslovení čtenářů? 

 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

Práce na mě působí poněkud uspěchaně, nepropracovaně. Autorka nedochází k žádným 

„zajímavým“ závěrům. Možná je to způsobeno špatně vybraným, příliš neutrálním výchozím 

textem, který neposkytuje autorce příliš prostoru pro vlastní invenci.  

 

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 Příklady na s. 22, 2. odstavec – v nich bylo také použito velké písmo? Pokud ano, proč to 

autorka nenapsala. Pokud ne, proč příklady uvádí u této informace? 

4.2 S. 27: Novináři by měli být neutrální pozorovatelé... Je neutralita v BD dodržena? 

4.3 S. 31, 1. příklad na stránce: Neobsahuje uvedená zpráva také prvky jiného žánru? 

4.4 S. 34: Může autorka vysvětlit příklady uvedení genitivních konstrukcí v kapitole 5.4.2.? 

Část textu je velmi nepřehledná až zmatečná. 

4.5 S. 36: Částice nebo citoslovce se v textech téměř nevyskytují. Téměř nebo vůbec? 

4.6 S. 37: Jaká je funkce větného ekvivalentu a elipsy v publicistice? Je to jen úspornost, jak 

uvádí autorka? Bylo by možno sem zařadit i některé příklady ze s. 29? 

4.7 S. 40: Jak autorka odůvodní zařazení slov dezertér, reforma, revoluce mezi archaismy? 

Odlišuje autorka nějak neologismy a okasionalismy? 

4.8 S. 42: Jsou všechny příklady, které autorka uvádí (mladičký, polštářky, maminka, ručičky, 

keříky), eufemismy?   
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