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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

C

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

B

1.7

Logičnost výkladu

A

1.8

Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů

A

Slovní komentář: Využitá odborná literatura jistě mohla být rozsáhlejší (např. časopisecké
studie o někt. drobnějších jevech).
2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE
Kritérium

Hodnocení (A-D)

2.1

Adekvátnost horizontálního členění textu

A

2.2

Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu

B

2.3

Dodržení citační normy

A

2.4

Dodržení stylové normy

B

2.4

Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace

A

Slovní komentář: Autorka má místy sklon k užívání nadbytečně knižních vyjadřovacích
prostředků.

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:
Na práci je do jisté míry viditelné, že vznikla v relativně krátkém časovém úseku. Teoretické
zázemí v práci využité zjevně mohlo být rozsáhlejší. Podněty uvedených teoretických opor
byly však studentkou aplikovány adekvátně.
Materiál práce by mohl být do budoucna případně dále rozšířen, např. sledováním
zpravodajství o jedné události.
4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU
4.1

Posuďte vztah titulku na internetu a v printovém médiu; dále vztah obojího k průběžným
titulkům běžícím pod TV zpravodajstvím.

4.2

Můžete svůj materiál (jen namátkově) srovnat s internetovým materiálem cizojazyčného
prostředí?

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
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