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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 A 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí A 

1.5 Interpretace výsledků A–B  

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 

2.4 Dodržení stylové normy A–B  

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A–B  

 

 



Slovní komentář: 

V práci se objevuje několik překlepů, např. vyvije místo vyvine, mlže místo může apod. Upozornit je 

třeba především na chybnou podobu termínu – diminutiva místo deminutiva.   

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na daný typ závěrečné kvalifikační práce v oboru 

Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - český jazyk. 

 

Práce je v souladu se zásadami citační etiky. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

Práce představuje velice pečlivou a promyšlenou analýzu pořadu, autorka díky znalosti prostředí 

postihuje širší kontexty, než by se očekávalo.  

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Po pročtení interpretace materiálu se mi jako hlavní otázkou jeví, co jsou to kontaktové 

prostředky a je jich v práci využito?  

4.2 Metafory na s. 99 bych píše interpretoval jako frazémy.  

4.3  Na s. 103 autorka upozorňuje na nespisovné výrazy. V této klasifikaci bych byl opatrnější 

a spíše bych je označil za expresivní.  
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