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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 B 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí B 

1.5 Interpretace výsledků C 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí B 

1.7 Logičnost výkladu B 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů B 

 

Slovní komentář: 

Téma práce je důležité z hlediska role tištěných i internetových médií v dnešní době 

(schopnost kritického vnímání), nebyl však plně využit celý získaný materiál. 

 

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 B 

2.4 Dodržení stylové normy C 

2.5 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace C 

 

Slovní komentář: 

Mluvnice češtiny 3 je v textu citována jinak než v seznamu použité literatury. Ve vlastním 

vyjadřování se autorka místy uchyluje k vyjadřovacímu standardu ne zcela vhodnému pro 

odborný text, jímž by bakalářská práce měla být. Interpunkční opomenutí jsou ojedinělá. 

 

 

 

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: 

Materiál práce byl shromažďován delší dobu, práce sama však vznikla v průběhu zhruba dvou 

měsíců. Spěch se podepsal na některých formulacích a také na tom, že některé ukázky 

materiálu (viz Příloha) zůstaly nevyužity. 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Patří „nedostatečná korektura“ mezi nestandardní syntaktické jevy? 

4.2 Je možné popsat, co je „stylová elegance“? 

4.3 Do jaké vrstvy slovní zásoby patří adj.  lifestylový ? 

4.4  

4.5  

4.6  

4.7  
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