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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie B 

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 A 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí B 

1.7 Logičnost výkladu A 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů A 

 

Slovní komentář: 

 

Autorka si zvolila aktuální a zajímavé téma. Velmi dobře se orientuje v odborné literatuře 

týkající se slangů a lexikologie obecně. Části teoretické je dle mého věnován až příliš velký 

prostor. Bylo by vhodné blíže specifikovat metodologii, především přípravu dotazníku, volbu 

otázek v něm a stanovování hypotéz. Naopak velmi oceňuji představení policejního zázemí a 

vztahu jednotlivých slangových oblastí. Praktická část je poměrně stručná, není zde vysvětleno, 

jak byl sestavován slovníček nejčastějších pojmů a jak k nim byly přiřazovány definice.  

 



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: 

 

Práce má dobrou jazykovou i stylistickou úroveň, autorka se nedopouští větších prohřešků proti 

formálním náležitostem práce.  

 

 

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 přináší velmi zajímavé výsledky a je přínosem pro poznání současných 

slangů, nicméně metodologie je nedostatečně popsána. Je třeba doplnit některé informace, viz 

oddíl otázky a náměty pro obhajobu.  

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Na jakém základě jste formulovala hypotézy? 

4.2 Jak jste postupovala při sestavování dotazníku? 

4.3 Jak jste postupovala při vytváření slovníčku, jak jste tvořila definice daných hesel? 

4.4 Jaká byla vaše motivace k tomuto výzkumu? 
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