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Typ posudku:
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:
Autorka zpracovává méně probádaný typ sociolektu. Vzhledem k šíři problematiky provedla
její zúžení na dvě konkrétní disciplíny. Účelně pracovala s literaturou. Teoretická východiska
organicky propojuje s vlastním výzkumem. Výsledky vhodně zařadila do slovníku.
V závěru (Přílohy) jsou naznačeny další možnosti zpracování.
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

2.4

Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace

B

Slovní komentář: V práci se objevují neobratné formulace. Např.s. 17: věta začínající slovy
Naše práce… je téměř nelogická, s. 18: ve tvrzení, že sociolekt cyklistiky patří spíše mezi
zájmovou mluvu, jelikož je bohatý… by bylo vhodnější použít proto je bohatý…s. 21: místo
věští by bylo vhodnější větší, slangových výrazu –snad výrazů, s. 88: v první větě je špatně
oddělený přístavek. Věta o vzniku nových výrazů je neobratně formulována.

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE
Předložená práce splňuje požadavky kladené na daný typ závěrečné kvalifikační práce v oboru
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání.
Práce je v souladu se zásadami citační etiky.
Práci

doporučuji

k obhajobě.

Slovní komentář:
4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU
4.1

Jaký vliv měla politická situace na nepropracovanost terminologie (s. 21)?

4.2

Ve slovníku jsou uvedena i synonyma (velmi výrazná je situace u pádu z kola). Jedná se
vždy o stoprocentní synonyma, nebo je přítomno i posunutí významu?

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
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