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1. Celková
charakteristika

Splnění zásad zpracování práce, adekvátnost titulu práce, naplnění stanoveného cíle, 
logická struktura práce, vyváženost a propojenost teoretické a praktické části 

2. Teoretická část Stanovení a splnění cílů, prezentace různých teoretických přístupů k řešení 
problému, jejich kritické posouzení a zvolení relevantní teoretické základny pro 
realizaci praktické části  

3. Praktická část Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, relevantní a 
srozumitelná argumentace a interpretace získaných výsledků, jasnost formulace 
závěrů práce 

4. Jazyková úroveň Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu,
interpunkce a stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu 

5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, konzistentnost
úpravy práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a provedení příloh 

6. Práce s odbornou
literaturou

Kvalita, množství a relevance odborných zdrojů, kritický přístup ke zdrojům, 
odpovídající úroveň citační praxe 

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

1 Bodové hodnocení na škále 1-5 (5 bodů maximum), 0 bodů z jedné či více posuzovaných oblastí automaticky 
znamená, že práce není doporučena k obhajobě.  

vedoucího práce oponenta



Témata a náměty k diskusi při obhajobě: 

Práci tímto 

Datum: 

Podpis: 

2 Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu 
studenta v průběhu obhajoby. 

doporučuji nedoporučuji k obhajobě. 2
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	Text7:  Sofie Rajchartová se ve své bakalářské práci zabývá vybranými typy anglické a české syntaktické ambiguity, kterou zkoumá na vzorcích vybraných ze dvou románů pro mládež, jejich filmových zpracování a potažmo českých překladů. Konrétně se jedná o díla Paper Towns Johna Greena and Perks of Being of Wallflower Stephena Chboskyho. Jako hlavní cíl si autorka vytyčila porovnání příkladů dvojznačných konstrukcí v obou jazycích a obou žánrech - tj. románovém textu a filmovém scénáři. Premisou práce je předpoklad, že dvojznačnost se častěji vyskytuje v angličtině než v češtině. Analýza se rovněž snaží odhalit, jaký vliv má konkrétní žánr na výskyt dvojznačnosti. Autorčin původní záměr zaměřit práci i na lexikální dvojznačnost se záhy ukázal je nedosta- 
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	Text8: Navrhuji, aby se autorka při obhajobě vyjádřila k následujícímu: 1/ Co bylo rozhodujícím faktorem při výběru jazykového materiálu a specifických typů dvojznačnosti? 2/ Jaké závěry komparace dvou analyzovaných žánrů lze považovat za nejméně předvídatelné? 3/ Vzhledem k celkovému studijnímu zaměření autorky se nabízí otázka, zdali považuje zkoumaný jazykový materiál a závěry plynoucí z analýzy za aplikovatelné ve výuce angličtiny. Pokud ano, pak jakým způsobem. 
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	Text6: PhDr. Klára Lancová, Ph. D.
	dd4: [4]
	dd3: [4]
	dd5: [5]
	dd6: [4]
	Group1: Choice1
	Group2: Choice1
	Text10: tečně nosný. Musela se tedy potýkat se změnou tématu a zvolila způsob analýzy, který je bez použití korpusového softwaru velice pracný a vyžaduje detailní práci s textem. Značná část dat vykazovala odlišnou charakteristiku, než byl původní předpoklad, obzvlášť v rámci žánru filmového scénáře. Přes tyto počáteční těžkosti ovšem autorka předkládá práci, která je ve všech relevantních aspektech schopna dostát nárokům kladeným na tento typ akademického textu. Teoretická část práce svým primárním zaměřením na význam, kontext a dvojznačnost dostatečně vytváří zázemí pro část praktickou, která dané koncepty úspěšně prakticky aplikuje. Praktická část strukturovaně představuje výsledky analýzy a dává do souvislostí odhalené diskrepance ve výskytu zkoumaného jevu ve dvou žánrech a jazycích. Na práci je nutno ocenit její systematičnost a pracnost a snahu o co nejpřesnější interpretaci informací, které vybraný jazykový materiál nabízí. Interpretační část práce ovšem představuje jistou slabinu, mimo jiné i proto, že v datech omezeného rozsahu se objevuje velké množství nepravidelností, což znemožňuje formulaci obecnějších závěrů. Vzhledem k výše zmíněnému práci považuji za zdařilý pokus o komparativní přístup ke specifickému syntaktickému jevu, který odhaluje a interpretuje konkrétní rozdíly mezi dvěma typologicky tak odlišnými jazyky, jakými angličtina a čeština bezesporu jsou. Proto práci doporučuji ve stávající podobě k obhajobě. 


