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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 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: Vzhledem k tomu, že práce vznikla ve velmi krátké časové lhůtě, 

zpracovává materiál v dosti omezeném rozsahu. Např. problematika kompatibility 

vyjadřovacích prostředků (obvykle se mezi nestandardní syntaktické jevy neřadí) by 

zasluhovala rozsáhlejší materiál i jeho hlubší zpracování. 

 

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 B 



2.4 Dodržení stylové normy A 

2.5 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A 

 

Slovní komentář: 

Vzhledem k období, kdy práce vznikla, byla autorka nucena pracovat s odbornou literaturou v 

převážně internetové podobě, jiné práce se však uvádějí jako knižní publikace. V textu se mísí 

odkazy na publikace buď zkratkou, nebo pod jménem pouze vedoucího autorského kolektivu. 

 

 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na daný typ závěrečné kvalifikační práce v oboru 

Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - český jazyk. 

 

Práce je v souladu se zásadami citační etiky. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

Práce má převážně popisný charakter, autorka však absorbovala značné množství informací 

relevantní odborné literatury. 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Patří anafora mezi nestandardní syntaktické jevy? 

4.2 Jaký je vztah kolokability a kompatibility vyjadřovacích prostředků? 

4.3  

4.4  

4.5  

4.6  

4.7  
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