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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 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: 
 
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–B 

2.4 Dodržení stylové normy A–B  

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A 

 



Slovní komentář: 
V práci se objevuje dvojí citování, spatřuji několik typografických chyb, které nehodnotím, 
protože nejsou součástí přímé výuky oboru, nicméně by si některá typografická pravidla 
studentka měla osvojit sama v budoucnu (především jde o psaní dlouhé pomlčky mezi 
číslicemi v intervalu). Publikace Co na srdci… je dílem kolektivu, nikoliv pouze I. Vaňkové. 
 
 
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: 
Práce představuje solidní sondu do jazykového obrazu světa dalšího tělesného ústrojí – 
v návaznosti na práci A. Škanderové, která se věnovala trávicímu ústrojí, bakalandka 
analyzovala ústrojí dýchací.  
Komplexní kognitivnělingvistický pohled spolu s psychosomatickým jí umožnil analyzovat i 
periferní složky dýchacího ústrojí, jako je bránice, hrtan, průdušky apod. Analýza je 
provedena pečlivě s ohledem na ohraničený materiál, adekvátně bakalářské práci.  
S částí práce autorka vystoupila na konferenci.  
 
4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 
 

4.1 K práci nemám dalších připomínek.  

4.2  

4.3  

4.4  

4.5  

4.6  

4.7  
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