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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 B
1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi B
1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její 

zvládnutí
B

1.5 Interpretace výsledků C
1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí C
1.7 Logičnost výkladu B
1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů B

Slovní komentář:
Kompozice práce není zcela vyrovnaná. Úvodní kulturněhistorické pasáže jsou přebujelé, 
místy není jasný vztah k tématu DP (např. s. 12). Známé historickogramatické výklady 
měly být podle požadavků vedoucí práce zkráceny, nestalo se tak (srov. např. s. 22). 
Naopak postrádám novější studie zabývající se historickou fonologií.
Diplomovou práci bohužel znehodnocují věcné omyly: ve 14. století převládal první 
spřežkový pravopis (s. 26), chybná transkripce (s. 34), tvar biezie nelze bez kontextu 
posoudit (s. 37), monoftongizace ie v i (s. 39, 76) aj. Rozbor syntaxe věty jednoduché je 
minimální (s. 67). Celkový závěr lze přijmout jako vyhovující.



2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE

Kritérium Hodnocení (A-D)
2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu B
2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu B
2.3 Dodržení citační normy B
2.4 Dodržení stylové normy C
2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace B

Slovní komentář:
Jazyková stránka práce je dobrá, jen místy přetrvaly chyby interpunkční (s. 3, 33), 
pravopisné (literárně historických, s. 7, rozkolísané psaní spojovníku vs. pomlčky). 
Slabinou práce je její stylistika, zejm. četné poněkud těžkopádné formulace, místy se 
autorka opakuje (s. 14). Není jasné, zda soupis zdrojů na s. 9 vychází z autorčiny vlastní 
excerpce.
Občas si diplomantka odporuje: srov. na s. 38 tvrzení, že autor „používá“ (!) spíše 
staršího jazykového úzu, přestože odstavec nad tím je řečeno, že disimilace šč ve šť  byla 
v památce již plně provedena. 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE

Práce splňuje nároky kladené na práce diplomové, a doporučuji ji proto k obhajobě.

Slovní komentář: 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU

4.1 Prosím autorku, aby uvedla i novější názory na umění doby husitské než z roku 
1987 (s. 11).

4.2 Prosím o doklad tvrzení na s. 25, totiž že „...docházelo často k překládání 
latinských slov do češtiny, v 15. století se tyto snahy rozšířily i o jazyk německý. 
Důvodem je pravděpodobně samo husitské hnutí, které vyjadřovalo prosazováním 
češtiny svůj odpor k německým vrstvám.“ 

4.3 Prosím, aby autorka doplnila svůj teoretický výklad o pohled novějších zejm. 
fonologických prací (Vachek, Lamprecht).
Co myslí autorka „obojetnými souhláskami“ (s. 31)?
Avizované srovnání s kvantitativními výzkumy N. Kvítkové bylo jen načrtnuto, 
mohla by je autorka doplnit?

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE: velmi dobře – dobře
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