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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie C 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury B 

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 C 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí C 

1.7 Logičnost výkladu C 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů C 

 

Slovní komentář: 

 

Zaměření práce je značně mechanické, v podstatě se registrují, popisují a kvantifikují 

jazykové prvky. Zejména přínosnost uváděných statistických údajů je sporná. Autorka jen 

výjimečně bere v úvahu, že přednes jednotlivých textů (odstup) vnáší do písní ironizující 

postoj, umocňující ironii v textu („sílu Jardy Jágra dává mu viagra“, „TV Nova a Vlasta 

Parkanová“), tj. že do značné míry jde o satiru a parodování určitého životního stylu  nebo 

pokleslého popu (srov. také podtitul Píseň pro gastrosexuály). Schéma souvětí na s. 45 není 

z hlediska syntaxe adekvátní. V par. 4.1.5 (s. 47) se spekuluje o dialektu, přitom jde o hru 

s rýmem (Švéd – réd).  

 

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 B 

2.4 Dodržení stylové normy C 

2.5 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace B 

 

Slovní komentář: 

 

Autorka často přechází do stylu charakteristického pro popularizující publicistiku. V textu na 

mnoha místech není graficky odlišen jazykový materiál. 

 

 

 

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: 

Není jasné, jaká zjištění o daných písních práce přinesla. 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Co bylo cílem zjišťování četnosti slovních druhů? 

4.2 Proč byl využit frekvenční slovník z r. 1961, jestliže je k dispozici CNK? 

4.3  

4.4  

4.5  

4.6  

4.7  
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