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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 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí A 

1.5 Interpretace výsledků A-B 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A 

1.7 Logičnost výkladu A 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů A-B 

 

Slovní komentář: 

Autorka předložené práce se zabývá problematikou tvaroslovné variantnosti ve tvaru 3. osoby 

plurálu indikativu prézentu aktiva sloves vzoru sází. Protože autorka navázala na starší 

výzkumy vedoucího práce, měla do jisté míry usnadněnou úlohu, neboť nemusela vytvářet 

vlastní postupy. Při zpracovávání tématu si počínala zodpovědně, a to jak v části teoretické, tak 

v části praktické. Navzdory drobným nedostatkům lze závěry práce považovat za relevantní.    



 

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 A 

 

Slovní komentář: 

Po formální stránce je práce na dobré úrovni.   

 

 

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 přináší relevantní příspěvek k poznání současného spisovného úzu. Otázky, 

které by měla autorka při obhajobě zodpovědět, relevantnost práce nezpochybňují – jejich 

smyslem je přimět autorku k promyšlenější práci s prameny.     

 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Na s. 12 cituje autorka hypotézu, s níž J. Chromý přistoupil k analýze tzv. zdvojených sloves. 

K jakému závěru ale Chromý dospěl na základě vlastní analýzy? 

4.2 Na s. 20 autorka cituje výrok z rektorské řeči Jana Zubatého: „…a dnes… tak píše i mluví 

každý, kdo chce mluviti a psáti správně.“ Představme si, že Zubatý měl pravdu – co potom 

z jeho výroku vyplývá?  
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