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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie B–C 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury D 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi C–D 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí C 

1.5 Interpretace výsledků D 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí D 

1.7 Logičnost výkladu D 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů C–D 

 

Slovní komentář: 

Viz níže.  

 

2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu D 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu A 

2.3 Dodržení citační normy D 

2.4 Dodržení stylové normy D 



2.5 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace C 

 

Slovní komentář: 

Viz níže.  

 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Předložená práce nesplňuje požadavky kladené na daný typ závěrečné kvalifikační práce v oboru 

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání. 

 

Práci nedoporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

Práce po obsahové ani po formální stránce nesplňuje kritéria a nároky kladené na studenta 

oborového studia českého jazyka. Vedle značného množství stylizačních nedostatků se v práci 

objevují chyby jazykové, typografické i obsahové. Autorka nevhodně opakuje informace 

(např. o struktuře zpráv v analyzovaném periodiku se čtenář dozví minimálně třikrát), slova i 

větné konstrukce, nepřípustně cituje (dostupnou) literaturu (McQuial) přes sekundární zdroje, 

její citační norma není jednotná a zjevně některé pasáže nejsou opatřeny citačním údajem – 

viz níže. Oceňuji to, že se autorka hrdě hlásí k Benešovsku (které mám ostatně také rád), 

nicméně se do odborné práce rozhodně nehodí psát o „našem deníku“.  

Metodologie práce je kuse shrnuta do jednoho odstavce v úvodu, hovoří v ní o analýze (není 

jasno jaké) a o výběru typických jazykových prostředků publicistického stylu. To ovšem 

v práci nečiní – naopak spíše nahodile uvádí, kterých jazykových prostředků si v textech 

všimla, aniž reflektuje, že tím nepopisuje styl daného periodika, ale jazykovou charakteristiku 

dílčích textů.  

Teoretická část práce je místy nesrozumitelná, místy působí jako soubor výpisků, lze ji však 

s výhradami považovat za přípustnou a vyhovující.  

Praktická část vykazuje nedostatky zásadnější. Působí na mě ze značné části jako soupis toho, 

co autorka i pouze náhodně nalezla v textech. V klasifikaci jevů se objevují chyby a 

nejasnosti (viz níže oddíl 4). O celkové charakteristice stylu deníku se nedozvídáme nic 

přesvědčivého nebo specifického.  

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Prosím autorku o podrobnou charakteristiku metodologie práce.  

4.2 Proč není pasáž A. Tušera citována, ač o citaci autorka mluví? (s. 18) 

4.3 Jak se odlišuje fejeton umělecký a publicistický (nedokončená myšlenka na s. 15)? 

4.4 Je skutečně autorka přesvědčena o tom, že „novináři se snaží každý titul, který nemotivuje 

k přečtení, přestylizovat“ (s. 21)? Nepřeceňoval bych atrakční funkci titulku.  

4.5 Jak souvisí postojová modalita s funkcí otázky a výzvy v titulcích? (s. 24) 

4.6 Čím je žánrová struktura Benešovského deníku specifická oproti jiným? (podrobný rozpis 

žánrů s ukázkami na s. 30–33) 

4.7 Prosím o rozlišení pasivních příčestí a jmenných tvarů adjektiv – srov. příklady na s. 34. 



4.8  Čeho se snaží autorka dosáhnout popisy výskytu slovních druhů na s. 34–36? Jaké mají 

uvedené informace přínos pro charakteristiku stylu textů?  

4.9  Opravdu jsou větné ekvivalenty, elipsy, parenteze a apoziopeze tak nezvyklé, že slouží 

upoutání pozornosti? (s. 37) 

4.10  Skutečně si je autorka jistá, že paranteze rozpoznáme zcela jistě? (viz práce Rulíkové nebo 

diplomová práce Stoklasové (Paťchové). (s. 38) 

4.11  Nechápu emocionálnost archaismů a neologismů v příkladech. (s. 40) 

4.12  Jak autorka chápe termín „módní výrazy“? Skutečně jsou příklady uvedené na s. 41 

„módní výrazy“? Proč?  

 4.13  Jak slouží uvedené příklady na s. 44 komunikaci se čtenářem?  
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