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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie A–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 A–B 

1.5 Interpretace výsledků A 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A–B 

1.7 Logičnost výkladu A 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů A 

 

Slovní komentář: 

 

Autorka se v práci zabývá slangem pyrotechniků a psovodů. Zvolené téma vhodně doplňuje 

v odborné literatuře zmapovanou oblast slangu policejního. Text obsahuje jednak úvodní 

teoretický výklad (s důrazem na popis prostředí, v němž slangové výrazy vznikají), jednak 

praktickou část, v níž autorka představuje výsledky dotazníkového šetření a předkládá 

slovník. Vzhledem k tomu, jak velký prostor byl v teoretické části věnován popisu 

slovotvorného systému tohoto sociolektu, bylo by v praktické části vhodné a přínosné 

způsobům tvoření kynologického a pyrotechnického slangu věnovat větší pozornost.  

 



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 považuji práci rovněž za kvalitní. Oceňuji absenci pravopisných a 

gramatických chyb a dodržení stylové i citační normy. 

 

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: 

 

Autorka prokázala základní orientaci v tématu i schopnost získat a zpracovat konkrétní 

jazykový materiál. Za největší přínos práce považuji aktualizaci, resp. představení slangu 

zvolené oblasti. 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Prosím o představení mikrostruktury a makrostruktury slovníku. 

4.2 Opravdu se slovo fety objevuje pouze v plurálu (s. 45)? 

4.3 Zajímalo by mne, zda autorka zjistila nějaký posun v policejním slangu ve srovnání s 

Hubáčkovými publikacemi, např. zda je možné případná zjištění kvantifikovat. 

4.4 Dále by mě zajímalo, zda se autorka zamýšlela také nad možností využití výsledků bádání 

ve školské praxi. 
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