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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 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí A 

1.5 Interpretace výsledků A 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A-B 

1.7 Logičnost výkladu A-B 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů A 

 

Slovní komentář: 

 

 Autorka přináší podrobnou analýzu konceptu čtyř ročních období v českém kulturním 

kontextu. V teoretickém úvodu charakterizuje pojem jazykového obrazu světa a jeho 

interdisciplinární charakter, v praktické části přináší množství příkladů metafor, konotací a kolokací 

vážících se k jednotlivým obdobím. Je zmiňována etymologie ústředních pojmů a rovněž jejich 

komparace s pojmy užívanými v jiných slovanských jazycích.  

V některých pasážích není úplně jasné, zda je příkladový materiál sebrán z ústní lidové 

slovesnosti, či zda je užito vlastních pozorování současného jazykového úzu. Mísí se tak nazírání na 

dané jevy v historii a v současnosti, což by bylo vhodnější oddělit.  

Za cenné považuji doplnění komentářů meteorologa, které vysvětlují reálnost různých 

pranostik. Autorka prokázala nejen vhled do kognitivní lingvistiky, ale i do širší oblasti 

společenských věd, jež jsou relevantní pro interpretaci takto komplexní problematiky. 

 

  

 

 



2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu A-B 

2.3 Dodržení citační normy A 

2.4 Dodržení stylové normy A 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A 

 

Slovní komentář: 

 

 V práci se nevyskytují výraznější formální nedostatky. Práce splňuje formální nároky 

kladené na odbornou práci, navíc s sebou nese i jisté estetické kvality.  

 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

 

Autorka prokázala orientaci v dané problematice nejen z hlediska lingvistiky, ale je zde 

patrný i filozofický náhled na cykličnost a lineárnost času, klíčové koncepty lidské existence. 

Autorka postihla tyto aspekty velice citlivě. Její práce nese všechny atributy odborného textu, přesto 

je v ní přítomna emocionalita, což hodnotím velice pozitivně. Práce splňuje nároky kladené na 

magisterskou diplomovou práci.  

 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Na s. 7 píšete, že dnešní člověk je více vtažen do světa volného času než do světa práce. 

Objasněte toto tvrzení.  

4.2 Na s. 15 píšete, že čas lineární není možno (na rozdíl od času cyklického) vnímat žádným 

ze smyslů. Objasněte toto tvrzení.  

4.3 Na s. 64 naznačujete souvislost mezi spojením padlý sníh a šedou barvou. Nelze toto 

spojení užít v souvislosti s bílou barvou?  

4.4 Popište obrazový doprovod, který jste zařadila do příloh. Existují i jiné prototypy zobrazení 

ročních období či měsíců?  

4.5 Které rozpory existují mezi prototypy či stereotypy vážícími se k různým ročním obdobím?  

 

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
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