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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 C 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi C 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí B 

1.5 Interpretace výsledků B 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí C 

1.7 Logičnost výkladu B 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů C 
 
 

Slovní komentář: 
Posuzuji diplomovou práci s přihlédnutím k tomu, zda autorka zapracovala připomínky z mého 

předchozího posudku. Konstatuji, že ne vždy se jí to podařilo, ačkoliv snaha o zkvalitnění textu je 
evidentní. Neodstraněna zůstala podstatná část teoretického úseku, nesouvisející s tématem DP, 
stále se opakují běžně známé skutečnosti (viz základní stylistické výklady, které jsem kritizovala již 
minule, např. dělení tzv. funkčních stylů). Diplomantka se sice snažila vysvětlit, že tím „vytváří 
poznatkovou základnu pro realizaci empirického výzkumu“, s. 10, avšak i tato základna musí mít 
svoje hranice, aby nepřipomínala spíše excerpta z učebnic stylistiky. Moje otázka v tomto případě 
tedy zní: jak souvisí teorie funkčních stylů s konkrétním výzkumem diplomantky? Která 
východiska této teorie byla využita? 

Naopak – ačkoliv autorka byla vyzvána, aby posílila studium pragmatickolingvistické literatury, 
soupis užité literatury je zcela identický, včetně chyby ve jménu Romportl („Ramportl“). 

Je patrné, že hlavní závady autorka DP odstranila i ve výzkumné části, ačkoliv i v této podobě by 
se dalo polemizovat např. o oprávněnosti hodnocení některých jazykových jevů jako 



morfologických, morfologickým jevem určitě není syntaktická kontaminace vazby provokovala do 
něj (s. 56). Precizován je způsob transkripce a hodnocení jazykových projevů, stejně tak i závěrů, 
jež v této podobě lze již akceptovat. 
 

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 B 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A 
 
Slovní komentář: 

Práce má dobrou jazykovou úroveň, většina drobných nedostatků byla odstraněna, jakož i 
citačních prohřešků.  
 
 
3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 
 
Práce odpovídá nárokům kladeným na magisterské diplomové práce, a doporučuji ji proto 
k obhajobě.  
 
 
4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 
 
4.1 Doložte svou znalost základní pragmalingvistické literatury. 

4.2 Charakterizujte jednotlivé roviny jazyka a zamyslete se z hlediska genderové lingvistiky 
nad syntaxí češtiny. 

4.3 Uveďte hlavní hláskoslovné, morfologické a syntaktické (lze-li) rysy obecné češtiny. 

4.4 Definujte sousloví „použití výrazů“ (kategorie, kterou jste sledovala). 

4.5 Načrtněte, jak si představujete „genderově korektní didaktický materiál“ (s. 78), 
konkretizujte na příkladu učiva českého jazyka. 

 
5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE - dobře 
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