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I. Základní náležitosti listinné podoby práce: 

Práce splňuje všechny základní náležitosti kladené na bakalářskou práci. Abstrakt i zvolená 
klíčová slova vhodně popisují hlavní charakter práce. 
 
II. Obsah a odborná úroveň práce:  

Práce je přehledně rozdělena. Teoretická i praktická část nabývá až třístupňového členění a 
po adekvátně zvoleném úvodu autor do hloubky rozebírá historické a lingvistické souvislosti 
vybrané problematiky, užitím názorných příkladů ilustruje a komentuje jednotlivé systémy 
kontroly textu a jeho automatických oprav v textových procesorech. Přínosně a výtečně 
strukturovaně jsou zpracovány podkapitoly části 2.4 věnující se přístupům a systémům k 
identifikaci chyb a nabízení řešení při softwarové kontrole textu. Naopak diskutabilní jsou 
používané příklady – ve výrazné většině jsou na bázi anglické gramatiky, jistě je zde patrna 
inspirace autora studovanou zahraniční literaturou, avšak pro vyšší přínos této práce by byla 
vhodnější vyšší orientace na národní prostředí. Závěrečná kapitola 2.5 je pak paradoxně 
nepropojena s předcházející částí a je členěna nepřehledně, uvádí víceméně útržkovité a 
z kontextu vytržené informace. 
Praktická část se věnuje vlastnímu výzkumu, jenž je pojat v souvislosti s charakterem 
bakalářské závěrečné práce poměrně exaktně, pracuje se čtyřmi hlavními hypotézami a 
členěním respondentů do čtyř skupin, což při celkovém počtu zkoumaných osob (44) působí 
dosti disproporčně a nezachraňuje to ani "vědecké" vyjádření v desetinách procenta - 
výzkumu se zúčastnilo 21 žen = 47,7% z celkového počtu... 
Autor svůj výzkum zahajuje elektronickým dotazníkem čítajícím 15 otázek následovaný 
diktátem realizovaným jak klasickým rukopisem, tak i zápisem na počítači. Z ne zcela jasného 
důvodu do něj jsou zařazeny i latinské výrazy. 
Po formální stránce jsou však výsledky výzkumu zpracovány velmi pečlivě po jednotlivých 
položkách dotazníku a je třeba docenit autorovu preciznost při snaze o interpretaci výsledků 
výzkumu, jeho závěrečného zhodnocení, v rekapitulaci hypotéz a jejich vyhodnocení. Práce 
tak svým způsobem převyšuje typický formát práce bakalářské. 



III. Výsledky a přínos práce  

 Zvolené téma je aktuální a nové z hlediska přístupu k němu a stanoveným hypotézám.  
 Přínosná se jeví jak část teoretická, tak i praktická, která výzkumem zjištěné výsledky 

podrobně vyhodnocuje a diskutuje. 
 

IV. Zpracování 

Práce je po formální stránce zpracována uspokojivě. Zpracování grafů i tabulek je na 
dobré úrovni. 

Použití informačních zdrojů je přiměřené. 

Celkově je práce přehledná a srozumitelná, obsahuje minimum tiskových nedostatků.  

 
V. Další vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

 
VI. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

 Byla předem podoba dotazníku konzultována s vedoucím práce? 
 V podkapitole 2.4.2 se bakalant zabývá moderními prostředky s interaktivní kontrolou 

textu a opakovaně se odkazuje na zdroj z roku 1980, což se zdá jako poměrně 
neaktuální – lze zde objasnit dominantní záměr? 

 
VII. Celková úroveň práce:  

Celkovou úroveň práce hodnotím jako velmi dobrou. 
 
 

Práci doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 
 
 

Navrhuji hodnocení práce stupněm:  velmi dobře    
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