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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 C 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi B–C 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí B–C 

1.5 Interpretace výsledků C 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí C 

1.7 Logičnost výkladu C 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů B 

 

Slovní komentář: 

Viz níže. 

 

 

2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu C 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu B 

2.3 Dodržení citační normy C 

2.4 Dodržení stylové normy D 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace C 

 

Slovní komentář: 

V práci dochází k přerušování a znovunastolování témat, autorce se nedaří psát odborným stylem, 



mnohdy pasáže připomínají spíše styl prostě sdělovací (včetně užívání hodnotících výrazů), citační 

údaje jsou nejednotné, objevuje se mnoho překlepů, ba i autorské poznámky nutné k přípravě práce 

(s. 16), zjevně bylo třeba udělit větší pozornost korektuře práce. Nadpisy kapitol na konci stránky 

nepřispívají přehlednosti.  

 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář:¨ 

Práce je celkově nevyvážená – střídají se teoretické i praktické pasáže, ale není zcela jasné, k čemu 

některé zpracované teoretické problémy autorka potřebuje. Za cenný pokládám slovník, jenž je 

přehledný a pro výukové účely vhodný, rovněž oceňuji konfrontaci přístupů českého, ruského a 

angloamerického k problematice didaktiky cizího jazyka. Syntaktická pasáž působí nedokončeně – 

slovesa s trojí valencí autorka pouze naznačuje, neanalyzuje podrobně. Chyby, stylizační a jiné 

nedostatky jsou výběrově vyznačeny přímo v textu práce. Jako celek působí práce roztříštěně a 

neúplně, závěr by měl být podrobnější.  

Práce ještě podle mého názoru splňuje požadavky kladené na diplomovou práci.  

 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Prosím, aby studentka objasnila, proč jsou do práce zařazeny pasáže věnované homonymii.  

4.2 U obhajoby by studentka měla pojednat o trojvalenčních a čtyřvalenčních konstrukcích 

podrobněji, než tak činí v práci, a uvést příklady.  

4.3 Prosím, aby se zamyslela nad lexikografickým a syntaktickým pojetím problematiky vazby.  

To se projevuje v některých příkladových pasážích, např. s. 39. 

4.4 Co myslí autorka tím, že slovesa, která vyžadují akuzativ jako pravovalenční aktant, jsou 

různorodá? (s. 13) 

4.5 Na s. 33 došlo k obrácenému uvedení problematiky grafické stránky y/u.  

4.6  

4.7  

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE:  
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