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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-B 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí A 

1.5 Interpretace výsledků A 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A 

1.7 Logičnost výkladu A-B 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů A 

 

Slovní komentář: Bakalářskou práci Daniely Duškové považuji za poctivé zpracování 

zadaného tématu. Vhodně stanovené vstupní hypotézy jsou po vymezení odborného rámce v 

teoretické části a důsledné analýze v části empirické poučeně vyhodnoceny. 

 

 

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 A 

2.5 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A 

 

Slovní komentář: Po formální stránce považuji práci rovněž za kvalitní. Oceňuji absenci 

pravopisných a gramatických chyb a dodržení stylové normy. Škoda jen, že nebyla věnována 

větší péče normě citační (např. s. 52 v poznámce pod čarou, seznam užitých informačních 

zdrojů). 

 

 

 

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: Předložená práce je obsahově i formálně vyhovující. Autorka projevila 

dobrou orientaci v důležitých informačních pramenech, data zpracovala pečlivě. Práce přináší 

hodnotné závěry, které rozšiřují poznání o současném slangu vymezeném v zadání.  

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Prosím diplomantku o představení dotazníku, s jehož pomocí získala data od respondentů. 

4.2 Na základě čeho byla část získaných lexikálních jednotek vyhodnocena jako expresiva? 

4.3 Objevila se v získaných datech i slovesa? 

4.4 Zajímalo by mne, zde u slova reprobedna (s. 51) autorka neuvažovala o kvazikompozici. 
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