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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie B 

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 B 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A 

1.7 Logičnost výkladu A 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů B 

 

Slovní komentář: Práce podává jazykovou analýzu konkrétní písňové poetiky. Teoretická část 

práce pro tuto analýzu připravuje půdu vhodným způsobem, jen místy se poněkud rozbíhá do 

stran spíše publicistických než odborných. Styl písňových textů představuje s oporou o 

Stylistiku mluvené a psané češtiny, ale při analýze samé autorka pracuje spíš s jinými 

relevantními zdroji.  

 

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 A 

2.5 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace B 

 

Slovní komentář: Práce je členěna vhodně. S odbornou literaturou pracuje funkčně, některé 

oddíly se však opírají výhradně o jediný zdroj. Po stránce formulační je kvalitní, formálních 

chyb různého typu je snesitelně malé množství. 

 

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 se soustředila na stylové prostředky analyzovaných textů, z nichž 

některé více a jiné méně vypovídají o jejich specifikách. Zejména sledováním intertextovosti, 

figur a trópů, příznakového lexika, adresnosti a homonymie se jí nakonec daří postihnout 

charakter písňových textů skupiny Jananas. Naopak frekvence slovních druhů, jejíž statistické 

zpracování bylo nepochybně nejpracnější částí analýzy, zřejmě nic podstatného o těchto 

textech nevypovídá. Chyby v analýze jsou spíše ojedinělé: zařazení adjektiva výkonný mezi 

deverbativa na s. 40, opakovaný údaj o koordinaci tří (místo čtyř) podmětových vět na s. 45, 

tvrzení o duálu v současné češtině na s. 51. 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 
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