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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 A 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi B 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí C 

1.5 Interpretace výsledků B 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A-B 

1.7 Logičnost výkladu A-B 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů B 

 

Slovní komentář: Problematika persvaze-metodologie. Viz otázky níže. S. 17- populistické 

síly se před 2. světovou válkou rodily i na krajní pravici (viz např. situace v Německu). 

V dílčích závěrech se spíše objevuje zvýšená pozornost k chybovosti bez její interpretace 

vzhledem k persvazi. Tento nedostatek je částečně vyvážen v závěru práce. 

 

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 A 

 

Slovní komentář: 

 

 

 

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 Jaké charakteristiky podle autorky má persvaze ve zkoumaném materiálu? Tedy na jakém 

základě jsou identifikovány texty s pervazí a vyloučeny texty bez ní? 

4.2 Formulujte metodologii použitou ve Vaší práci (hlavně hlediska uplatněná při sběru a 

zpracování materiálu). 

4.3  

4.4  

4.5  

4.6  

4.7  
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Podpis:  PhDr. Olga Palkosková, Ph.D. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


