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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie A-B 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury B 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi A 

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

1.5 Interpretace výsledků A-B 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A 

1.7 Logičnost výkladu B 

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

 

Slovní komentář: 

 

 Autorka porovnává volejbalový slang zachycený ve slovníku z roku 1987 se současným 

stavem. Porozumění slangovým výrazům z výchozího slovníku zjišťuje dotazníkovou metodou; 

bylo by třeba upřesnit, kdo byli respondenti a jakým způsobem byli osloveni, aby vyplnili 

internetový dotazník. Bylo by vhodné okomentovat validitu a reliabilitu dotazníkového šetření.  

Není zcela jasný postup, jak autorka vytvářela slovník současný – jakým způsobem byl 

obohacován o nové výrazy slovník výchozí a jak byly vytvářeny definice. K těmto otázkám je 

nutno se podrobněji vyjádřit.  

 Za nejpřínosnější část práce považuji tabulky, které shrnují rozdíly mezi výchozím a 

současným slovníkem. Tato část práce je precizně a přehledně zpracována, komentář autorky 

vychází ze znalosti sportovního prostředí.  

 Rovněž oceňuji analýzu odpovědí velkého množství respondentů, kteří byli zahrnuti do 

výzkumu.  

 



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 B 

2.4 Dodržení stylové normy B 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace C 

 

Slovní komentář: 

 

 V práci se bohužel vyskytuje množství interpunkčních chyb (např. s. 5, 13, 14, 18, 19, 20, 

22, 52) a dalších nedostatků pravopisných či stylistických (s. 20 výrazy mohli proniknout, s. 21 

slova nebyly zachyceny, chybné uvádění procent). U citačního údaje na s. 8 chybí rok vydání.  

 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

 

Autorka provedla rozsáhlý výzkum a sestavila slovník volejbalového slangu, což považuji 

za velice cenný příspěvek v oblasti sociolingvistiky. Bohužel formální stránka práce nedosahuje 

takových kvalit jako stránka obsahová. Práce splňuje nároky kladené na bakalářskou diplomovou 

práci.  

 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Popište, jakým způsobem jste získávala respondenty. Okomentujte validitu a reliabilitu 

šetření.  

4.2 Proč jste očekávala, že současný slovník bude méně obsáhlý než slovník výchozí?  

Na jakém základě jste stanovila tuto hypotézu?  

4.3 Jak jste postupovala při vytváření definic lexémů?  

4.4 Uveďte konkrétní příklady transpozičních postupů obohacování slovní zásoby ze 

současného slovníku.  

4.5 Mají výrazy přejaté z angličtiny jiný stylový příznak než výrazy přejaté z němčiny? Patří 

výrazy přejaté z němčiny k výrazům, které vycházejí z užívání?  

 

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
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