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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie A 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury B-C 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi B 

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

1.5 Interpretace výsledků B-C 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí B 

1.7 Logičnost výkladu A 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů B-C 

 

Slovní komentář: 

Seznam použité literatury v rozsahu 1 strana mi pro magisterskou diplomovou práci nepřipadá 

dostatečný. 

s. 37, 38 a s. 48–50: Výpovědi a názory známých, rodiny, odborníků by měly být zařazeny do jiné 

kapitoly, nebo by měly být rozebrány z hlediska „role sledovaných lexémů“.  

Kapitola 8 vychází pouze z teoretických zdrojů, nezahrnuje analýzu primárního materiálu, nebo jen 

zcela minimálně. Proč? 

Některé pasáže by si zasloužily podrobnější analýzu. Proč např. není rozveden úsek o katastrofách 

(s. 60) nebo „tajemství pomníčků (s. 59)? 

Celkově je v práci uvedeno příliš mnoho výčtů a příkladů na úkor vlastní analýzy (s. 49, 45 apod.). 

 

2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu B 



2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu A 

2.3 Dodržení citační normy A-B 

2.4 Dodržení stylové normy B 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace B 

 

Slovní komentář: 

Domnívám se, že např. rozdělení jednotlivých zpravodajských hodnot do kapitol je zbytečné. 

V určitých pasážích není patrný zdroj citace (např. s. 7, 25, 52, naznačeno v textu). 

Místy se autorka odklání od odborného stylu. Stylistické a pravopisné nedostatky jsou naznačeny 

v textu (např. s. 7 – našim, s. 26 atd.). 

 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 V anotaci autorka uvádí, že v práci se uplatňuje metoda kognitivní lingvistiky. Mohla by 

autorka tuto metodu popsat a uvést, jakým způsobem ji v práci aplikovala? 

4.2 s. 12: Proč autorka mezi zpravodajskými hodnotami nezmiňuje i „zpracovatelské 

hodnoty“? 

4.3 s. 14: Mohla by autorka vysvětlit, jak probíhal výběr materiálu? Z jakého období např. 

pochází korpus zkoumaných textů? 

4.4 Proč autorka zařazuje metafory a metonymii do kap. struktura zpráv (viz s. 53, 71) 

4.5 S. 55: Jaký je postoj autorky k užívání adjektiva tragická? 

4.6 S 57: Jak autorka hodnotí vyjádření utrpěl vážná/smrtelná zranění, zranění nebyla 

slučitelná se životem, na místě podlehl, zahynul, zemřel stylisticky, z hlediska 

persvazivnosti? 

4.7 S. 66: Výraz krvavá lázeň není expresivní? 

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
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