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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 B 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi C 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí C 

1.5 Interpretace výsledků C 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí B 

1.7 Logičnost výkladu C 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů C 
 
Slovní komentář: 
Bakalandka zvolila potenciálně úrodné pole pro stylistickou analýzu. Práci se nepochybně 
věnovala pečlivě, avšak výsledek její snahy narušují některé nedostatky.  
V teoretické části postrádám pro styl komunikace určující pojednání o funkci komunikace v 
internetových diskusích, která je převážně fatická nebo expresivní, rovněž se autorka nezabývá 
kontrastem dialogičnost vs. paralelní monologičnost.V zařazení komunikace na internetu do 
soukromé komunikační sféry postrádám rovněž zmínku o reálné anonymitě a jejím vlivu na 
volbu jazykových prostředků. Dále autorka nehovoří ani o množství neratifikovaných 
účastníků. Celkové autorka málo reflektuje napětí mezi mluveností a psaností internetové 
komunikace. 
V textu se objevují některé odborné nepřesnosti nebo přímo chyby: ježiš není příslovce (str. 
32), šumafuk není kompozitum (str. 35).  



Není jasné, zda některá vadná konstatování jsou způsobena nepřesnou formulací, nebo zda 
autorka nepřesně chápe skutečnost (str. 12 o “šeptání” neboli omezení počtu příjemců zprávy 
v chatu – “prostřednictvím vizuálního kanálu odlišením fontu písma”). Nedostatečně 
argumentované (nebo nevhodně formulované) jsou i závěry, že “muži spolu komunikují méně 
emotivně než ženy”, protože méně používají deminutiva (str. 34), že nižší než očekávaný výskyt 
vulgarismů “svědčí o vyzrálosti komunikantů a o jejich ovládání emocí” (str. 36), “použití 
archaismů může vypovídat o věku komunikanta” (str. 36). 
Nepřesné formulace vytvářejí nelogické a nepravdivé vztahy mezi popisovanými skutečnostmi 
(str. 37 – „Vzhledem k tomu, že jsme pro jazykový rozbor vybrali diskuze na téma vztahy, bylo 
možné pozorovat různorodé pojmenování pro jednu skutečnost, jednalo se tedy o synonymii, 
přičemž byla povětšinou částečná“).  
Kromě poněkud zbrklého vyvozování závěrů autorka pracuje i s nepodloženými předpoklady 
("... je kombinací českých a anglických slov, což je zejména v dnešní mladé generaci velmi 
častým jevem” – str. 38 – autorka nemá informaci o věku pisatele).  
Informační hodnota některých vět je v důsledku neobratných formulací minimálně sporná 
(“Většinou lze z předchozího kontextu odvodit, o kom daní komunikanti píší či komu je 
promluva adresována, ale není to tak ve všech případech.” – str. 40). 
 
2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 
 
 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu - 

2.3 Dodržení citační normy B 

2.4 Dodržení stylové normy C 

2.5 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A 
 
Slovní komentář: 
Formální náležitosti práce lze označit za uspokojivé, s několika výhradami. Některé 
typografické chyby způsobují obsahové nejasnosti (str. 42 – závorka je součástí citovaného 
textu, nebo ji doplnila autorka? V druhém případě by bylo potřeba typograficky ji odlišit). 
Práce dále vykazuje znaky autorčiny neukotvenosti v odborném stylu. Autorský jazyk je 
nejasný, bakalandka používá autorský singulár i plurál. Za problematickou považuji práci s 
literaturou a způsob, jakým je řazena v seznamu: mezi internetové zdroje je zařazen jak 
excerpovaný materiál, tak odborná periodika, některé tituly uváděné v seznamu literatury v 
textu práce nefigurují (např. Rejzek, 2001, Bečka, 1935, aj.) 
 
3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 
 
Předložená práce splňuje požadavky kladené na daný typ závěrečné kvalifikační práce v oboru 
český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání. 
 
Práce je v souladu se zásadami citační etiky. 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 

 
Slovní komentář: 



 
4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 
 
4.1 Odůvodněte, proč jste zařadila slova pejskař a azylák mezi neologismy.  

4.2 Čím se z jazykového hlediska vyznačují prostředky adresování replik (reakcí, odpovědí) v 
internetové komunikaci? 

4.3 Čím je specifická funkce interpunkce v internetové písemné komunikaci? 
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