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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 A 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi A-B 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí A 

1.5 Interpretace výsledků A-B 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí B-C 

1.7 Logičnost výkladu A 

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

 

Slovní komentář: 

Některé dílčí části práce považuji za nadbytečné, vyznačeno v textu. 

 

 

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 

2.4 Dodržení stylové normy A-B 

2.5 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace B 

 



Slovní komentář: 

V některých částech (např. kap. 4.1.1.1 či 6.1.1.3) stále přes veškerou snahu autorky není zřejmé, 

které příklady jevů pochází z jejího materiálu a které z odborné literatury.  

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

Práce je na bakalářskou práci velmi zdařilá, není schematická. Autorka postihla většinu 

charakteristických rysů. Některé kapitoly by mohly budit zdání nekompletnosti, ovšem je to 

z důvodu bohatosti zkoumaných textů na určité jevy.  

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 s. 20: Může autorka vysvětlit využití elipsy pomocí termínů elipsa exoforická a 

endoforická? 

4.2 Viz též poznámka v bodu 2 výše. Autorka by měla vysvětlit, které jevy z oblasti diakritiky 

a interpunkce se objevují ve zkoumaném materiálu (s. 23).  

4.3 s. 27: Jaká je motivace zákazů hypertextově odkazovat mimo prostor serveru? 

4.4 s. 27: Jak autorka vnímá problematiku zdvořilosti v moderovaných diskusích? 

 

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
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