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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE

Kritérium Hodnocení (A-D)
1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie C
1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury A
1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi A
1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí A
1.5 Interpretace výsledků B–C
1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí B
1.7 Logičnost výkladu A–B
1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů B

Slovní komentář:
Viz níže

2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE

Kritérium Hodnocení (A-D)
2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A
2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu A
2.3 Dodržení citační normy C
2.4 Dodržení stylové normy A
2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A–B



Slovní komentář: Na několika místech práce autorka odkazuje na jména autorů jiných textů, ale bez 

řádného bibliografického údaje. Drobné nedostatky grafického a morfologického rázu nejsou 

výrazně na škodu (vyznačeny v textu). 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE

Práci doporučuji k obhajobě.

Slovní komentář:
Mé výhrady se týkají komplexní struktury práce a volby metodiky. Obecně pojmenovávat kapitoly 

Teoretická část a Empirická část nepovažuji za šťastné, nicméně možné. Obě části práce ovšem mi 

přijdou nevyvážené – zatímco teoretické pasáže považuji za velice kvalitní, až nadstandardní, 

výzkumná část má jisté nedostatky; především se oddaluje od původního tématu – zatímco 

v teoretické části se autorka věnuje problematice výrazů, v praktické části analyzuje tabu témata. 

Hranice, co je pro ni tabu a co ne, není z textu cela patrná. Tunelovat a podtunelován nebo 

vytunelován nejsou tvary téhož slova (s. 73).

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU

4.1 Prosím, aby autorka vysvětlila volbu metodiky. Co tedy je pro ni tabu a jak se projevuje 
v analyzovaných textech?

4.2 Zatímco v teoretické části autorka rozebírá problematiku noa, v praktické části není zcela 
jasné, zda výrazy, které ve spojení s tématem uvádí, jsou noa, nebo nejsou noa. 

4.3 Jaká kritéria bere autorka v potaz, vybírá-li tabu témata z hlediska dnešní doby? Lze 
veškerá témata označená autorkou jako tabu označit všeobecně za tabu, nebo je 
tabuizovanost vázána na nějaké komunikační stiuace? 

4.4 Vidí autorka rozdíl mezi apelativizací, defrazeologizací a noa? Je například tomáš ve 
významu „kdo (něčemu) nevěří“ noa? (s. 41)

4.5 Dá se skutečně v případě analýzy autorčina materiálu mluvit o jazykových mechanizmech, 
které volí autoři? (s. 57)

4.6 Jakou roli ve vyjadřování tabu a noa hraje synonymie nebo hyperonymie a hyponymie? Je 
např. vyjádření utopil se místo zemřel tedy noa? 

4.7 Jak chápe autorka termín novotvar? 
4.8

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE
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