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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE

Kritérium Hodnocení (A-D)
1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie B
1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury A
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 B
1.7 Logičnost výkladu B
1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů B

Slovní komentář:
Michal Stumpf se věnoval tvorbě DP s entuziasmem a vysokou pracovní morálkou. O to 

více mrzí určitá nedotaženost DP, projevující se zejména v ne zcela vyčerpávající 
interpretaci, místy zkratkovité metodologii, stále přetrvávajících věcných omylech. Měl 
se rovněž ve větší míře pokusit o lingvistickou interpretaci, zejm. v oblasti syntaxe, jinak 
poněkud ztrácí smysl detailní morfologicko/syntaktický popis v tabulkách. Přesto 
pokládám jeho práci za cennou nejen díky množství unikátního sebraného materiálu, ale 
rovněž díky několika zajímavým postřehům, na něž lze určitě v budoucnu ještě navázat 
(potvrzení vysoké frekvence apelativa dáma v obchodním styku, postižení rozporuplnosti 
vnímání ženy v průběhu rostoucí emancipace, její nezastupitelnosti při domácích pracích 
i v době nemoci, nadčasového diktátu reklamy v oblasti vzhledu ženy apod.).



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 C
2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace C

Slovní komentář:
Formální stránka je slabinou DP, a to zejména po stránce stylistické, objevují se i literní 

a pravopisné chyby. Výhrady mám také k plevelnému jakoby.

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE

Práce vyhovuje nárokům kladeným na práce diplomové, a doporučuji ji tedy 
k obhajobě.

Slovní komentář:

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU

4.1 Vztah derivátů, např. s. 18 DP žena vs. ženuška – skutečně se jedná o jeden 
lexém?

4.2 „Přirozené sklony řádně hospodařit“, s. 21 – mohl by autor komentovat tento svůj 
výrok z hlediska genderové korektnosti?

4.3 Je statisticky významné rozvití výrazů dívka a paní atributem český? Není výskyt 
zkreslen např. reklamou na List/Kalendář dívek a paní českých?

4.4 Autor doložil přesvědčivě převažující výskyt výrazu dáma. Jak by jej hodnotil 
v současnosti z hlediska jeho stylistické platnosti a proč? Podobně prosím o 
vyjádření k výrazu milostivá.

4.5
4.6
4.7

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE – velmi dobře
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