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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 B 

 
Slovní komentář: 
 
2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 
 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu B 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu C 

2.3 Dodržení citační normy B 

2.4 Dodržení stylové normy C 



2.5 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace B 

 
Slovní komentář: 
Formální hledisko práce je její nejvýraznější slabinou. Občas chybí interpunkce, zejména v 
odkazech na lit., odkazy se často nelogicky nachází až na dalším řádku za ukončeným 
odstavcem, klasicky se nerozlišuje pomlčka/spojovník, citace jsou realizované dohromady 
kurzívou i uvozovkami, což působí nevhodně. 
Např. na s. 19, kde jsou vloženy hyperlinky na Nový encyklopedický slovník češtiny, působí 
grafika na čtenáře velmi nepříjemně; hyperlinky by se totiž měly umísťovat do pozn. pod 
čarou a v hlavním textu práce se vůbec nevyskytovat. 
Co do lexikální stránky se objevují často klišé, např. Informace se díky internetu šíří rychlostí 
blesku, aktualizované výrazy dodávají textu šmrnc, pro text je dále příznačná subjektivnost a 
hovorovost, rovněž podivně působí vsuvky typu v neposlední řadě (nebo možná v první 
řadě?). V závěru svého rozboru autorka dodává, „že u některých příkladů se to 
nestandardními syntaktickými jevy jen hemží,“ a „[b]ohužel řada autorů se s tím neumí 
poprat.“ S tím nelze než souhlasit a platí to nejen pro autory lifestylových textů.  
Až úsměvně pak působí tvrzení na s. 41, kde se pojednává o tom, že některé chyby vyplývají 
z nedostatečné korektury, a je proto na místě, aby se na korekturu kladl větší důraz. V závěru 
na s. 43 pak dokonce autorka popisuje práci novinářů takto: „Ti by měli dosahovat jisté 
jazykové úrovně, navíc jejich texty proházejí (sic!) jazykovou korekturou. Jak je vidno, té 
bohužel nezřídka něco unikne a do oběhu se dostane text vykazující chyby.“ 
 
3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 
 

V případě bakalářské práce Terezy Paterové se jedná o poměrně častý úkaz spočívající v tom, že na 
autora či autorku práce silně zapůsobí jazyk a styl analyzovaného materiálu, což se pak často 
nevhodně projektuje do textu samotné práce a silně to ovlivňuje její celkové vyznění. V případě 
předkládané práce hodnotící časté nešvary současné publicistiky tak dochází k tomu, že sama 
autorka se mnohde právě takových nešvarů dopouští. Byť autorka adekvátně upozorňuje na některé 
aktuální, zejména syntaktické tendence v lifestylových textech, interpretační rovina těchto jevů je 
značně zasažena sníženou citlivostí k náležitostem odborného funkčního stylu. Autorka např. píše, 
že se dnes ve velké míře setkáváme s psanými texty (zejména v elektronické podobě), pro které je 
příznačná nepřipravenost, což spočívá zejména v gramatických chybách a překlepech, případně též 
v nízké propracovanosti formulací, avšak samotní recipienti takové odchylky očekávají. Myslím si, 
že pro takové tvrzení nemá autorka dostatečné důkazy např. ve formě nějakého empirického 
průzkumu – podobných tvrzení můžeme v práci najít více. 
 
Předložená práce splňuje požadavky kladené na daný typ závěrečné kvalifikační práce v oboru 
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání [7507R037]. 
Práce je v souladu se zásadami citační etiky. 
Práci doporučuji k obhajobě. 

 
 
 
 
 
 
 



4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 
 

4.1 Píšete, že některé psané texty se v dnešní době přibližují mluvenému a neformálním 
vyjadřování, a to především svou kompozicí spjatou s kontaktovostí, improvizací a 
spontánností a že vše zapříčinil vývoj internetu, který poskytl prostor široké veřejnosti pro 
psanou veřejnou komunikaci – nemůže však hrát roli i něco jiného než internet? 

4.2 Jak dlouho konkrétně byl materiál sbírán a jak konkrétně probíhalo ohraničení toho, co 
bude zdrojem příkladů?  

4.3  

4.4  

4.5  

4.6  

4.7  
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