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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie C 

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 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: V předložené práci postrádám tři zásadní věci: 1. podrobnější charakteristiku 

vlastního výzkumu (přesné rozdělení vzorku podle věku a pohlaví, přesné informace o dotazníku + 

jeho otištění v závěru práce, informace o absolutním počtu získaných slov), 2. přesnější interpretaci 

získaných dat (jemnější dělení + přesné procentní údaje, aby bylo vidět, co je skutečně centrální a 

co je periferní), 3. srovnání s výzkumem Factum Invenio. Historický a pojmoslovný úvod je 

zpracován velmi kvalitně, bohužel však na úkor prezentace vlastního 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 A 

2.4 Dodržení stylové normy A 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A 

 

Slovní komentář: Po formální stránce je práce velmi dobrá.  



3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Autorka by měla detailněji popsat vlastní výzkum, zejména vzorek a metodu.  

4.2 „Prozkoumaný materiál reprezentuje tendence v žákovské mluvě obecně“ (s. 57) – z čeho 

tak autorka soudí, vždyť jde o výzkum regionální   

4.3 Zjistil výzkum nějaké skutečně zásadní lexikální inovace? 

4.4  

4.5  

4.6  

4.7  

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE: 2  
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