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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 C 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi C 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí B-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: 

Autorka nedodržuje důsledně autorský plurál; místy píše v singuláru. Práce obsahuje věcné 

nedostatky, např. třema, čtyřma není hovorová varianta (s. 33); autorka zaměňuje otazník a 

vykřičník (s. 30). Zdá se, že autorka si není jistá rozdílem mezi hovorovými a obecně českými 

výrazy.   

s. 34 – Pokud autorka vychází z několika publikací, v nichž je užívána terminologie poněkud 

odlišně, je nutno uvádět tyto publikace u relevantních úseků textu, nikoliv všechny najednou. 

Místy práce působí chaotickým dojmem; autorka jde spíše po povrchu, málo pátrá po funkci 

jednotlivých jazykových prostředcích v textu. 

V teoretické části bakalandka málo vychází z publikace Hoffmannové a kol. (2016), která je 

pro dané téma zcela zásadní.  

 



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 A-B 

2.4 Dodržení stylové normy C 

2.5 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A-B 

 

Slovní komentář: 

V seznamu literatury autorka neodděluje primární zdroje od odborné literatury. Práce 

obsahuje stylizační nedostatky, které snižují kvalitu práce a místy znesnadňují porozumění 

textu. 

 

 

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: 

Vybraný jazykový materiál měl dobrý potenciál, stejně jako celá práce. Bohužel v textu 

zůstaly nedostatky, které jsou pravděpodobně zapříčiněny časovým tlakem.  

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 S. 34–35: Jaký je vztah deminutiv a příznakových výrazů? 

4.2 Může autorka usouvztažnit obecně české a hovorové jazykové prostředky?  

4.3 Liší se jazykové prostředky užívané ve výchozím příspěvku od následných komentářů? 

4.4 Zaznamenala autorka ve zkoumaných fórech nějaké projevy nežádoucího chování (viz kap. 

3.3)? 
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