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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 B 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí B 

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: Teoretická část práce vhodně shrnuje vše podstatné, dopouštějíc se přitom 

jen drobných nepřesností. Např. Chromý (2013) nepokládá tzv. zdvojená slovesa za 

specifickou kategorii, jak se píše na s. 12, nýbrž naopak svým výzkumem dospívá k závěru, 

že takovou kategorii netvoří; Drachovský nebyl Jiří, nýbrž Jan (s. 14); aj. Empirický výzkum 

je popsán dosti kuse (škoda že k práci nebyl připojen přehled dokladů např. v podobě tabulky) 

a vyvozené závěry nejsou vždy zcela přesvědčivé – srov. níže dotazy k obhajobě. 



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 

2.5 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace B 

 

Slovní komentář: Po formální stránce je posuzovaná bakalářská práce v zásadě v pořádku. 

Jisté problémy činí autorce pouze čárková interpunkce (s. 11, 15, 26, 37, 39, 42) a skloňování 

postponovaných adjektivních přívlastků (s. 41, 43). 

 

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 nejen tematicky, ale i metodologicky opírá o výzkumy P. Sojky, liší 

se od nich materiálem. Autorka tedy zřejmě nemusela činit mnoho vlastních rozhodnutí, 

postup měla dán předem. Výsledky jsou tím pádem spolehlivé a vhodně rozšiřují poznání o 

úzu tvarů 3. pl. ind. préz. akt. v současné spisovné češtině. Závěry však nejsou z dat vyvozeny 

úplně důkladně a ani data samotná nejsou prezentována v úplnosti.  

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Jak bylo při výzkumu zacházeno s prefigáty? Vyskytly se vedle sloves mizet, vracet, 

pouštět i doklady např. zmizet, vymizet, navracet, vypouštět apod.; pokud ano, byly 

počítány dohromady s neprefigovanými slovesy, nebo zvlášť; a lišilo se u nich zastoupení 

krátkých a dlouhých tvarů od zastoupení u neprefigovaných sloves? Byly do výsledků 

započítávány i výsledky záporných sloves (nevytvářet, nemizet, ...)? 

4.2 Podle toho, co se v práci píše, se mi nezdá, že by nejpravděpodobnějším důvodem 

preference dlouhé varianty byla snaha rozlišit gramatické číslo. Za podstatnější pokládám 

autorský idiolekt. V té souvislosti bych se rád zeptal, zda autorka zjišťovala kromě věku 

(na jednom místě práce se píše o převaze autorů mladšího středního věku) i regionální 

zázemí autorů – to totiž v jejich tendenci používat ve spisovných projevech dlouhé, nebo 

naopak krátké tvary patrně hraje významnou roli. 
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