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 Posuzovaná oblast Zvažovaná kritéria Body 
(0-5)1 

1. Celková 
charakteristika 
 

Splnění zásad zpracování práce, adekvátnost titulu práce, naplnění stanoveného cíle, logická 
struktura práce, vyváženost a propojenost teoretické a praktické části 

 
3 
 2. Teoretická část Stanovení a splnění cílů, prezentace různých teoretických přístupů k řešení problému, jejich 

kritické posouzení a zvolení relevantní teoretické základny pro realizaci praktické části  
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3. Praktická část Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, relevantní a srozumitelná 
argumentace a interpretace získaných výsledků, jasnost formulace závěrů práce 

 
3 
 4. Jazyková úroveň Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu, interpunkce a 

stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu 
 

3 
 5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, konzistentnost úpravy 

práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a provedení příloh 
 

4 
 6. Práce s odbornou 

literaturou 

Kvalita, množství a relevance odborných zdrojů, kritický přístup ke zdrojům, odpovídající úroveň 
citační praxe 

 
4 
  

 

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 
Závěrečná bakalářská práce Zuzany Skálové se zaměřuje na míru, v níž český tisk přejímá slova a sousloví 

anglického původu. Pro své zkoumání si vytyčuje dvě premisy. Vcelku nekontroverzně předpokládá, že se 

v současné novinářské češtině bude vyskytovat velké množství výrazů přejatých z anglického jazyka. Dále 

však předjímá i reflexivní reakci na tento trend, kdy novináři přejatá slova cíleně nahrazují českými 

ekvivalenty.   

Teoretická část práce přehledně popisuje trend přejímání anglicismů do mediální češtiny v průběhu 

posledních tří dekád, tedy poté, co se Československo a posléze Česká republika po pádu komunismu více 

otevřela západnímu vlivu. I tento přelom však vnímá v kontextu přejímání cizích slov v delším časovém 

horizontu, kdy byl český jazyk vystaven spíše vlivu němčiny. 

V praktické části se pak autorka snaží zdokumentovat své dvě shora uvedené premisy. Toto se jí víceméně 

daří, byť v některých případech mohla analýza jít více do hloubky. Mimoto se snaží i sama přispět české 

lexikologii. Když nabízí ryze české ekvivalenty k přejatým neologismům. 

 

Poznámky k formální úrovni práce: 

                                                 
1 Bodové hodnocení na škále 1-5 (5 bodů maximum), 0 bodů z jedné či více posuzovaných oblastí automaticky 

znamená, že práce není doporučena k obhajobě.  



- Autorka se místy dopouští významotvorných překlepů (které neodhalí spellcheck). Jako příklad lze uvést 

následující fragment na straně 18: „The state boarders opened…“. 

- Autorka v práci používá stažené slovesné tvary, což u akademické statě působí nepatřičně. 

- Práce je však jinak psána slušnou angličtinou a obecně splňuje veškeré formální nároky.  

 

Závěrem je třeba konstatovat, že Zuzana Skálová napsala celistvě působící bakalářskou práci, kterou lze 

doporučit k obhajobě. 

 
 

Témata a náměty k diskusi při obhajobě: 
 
Doporučuji autorce, aby si zjistila ekonomickou konotaci přejatého výrazu „dumping“. Skutečně se domnívá, že jej lze 
plnohodnotně nahradit slovem „vyhození“? 
 
 
 

 
 

Práci tímto doporučuji k obhajobě.  
 
 
Datum: 10. 1. 2019 
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