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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie A-B 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury A-B 

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 

1.7 Logičnost výkladu A 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů A-B 

 

Slovní komentář: 

1.1 + 1.8 – Nejsem si jistá, zda je možno vyvozovat dané závěry pouze na základě výběru 

„typických ukázek sledovaného jevu“ (s. 56). 

 

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 B 

2.4 Dodržení stylové normy A 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace B 

 

Slovní komentář: 



V některých úvodních teoretických odstavcích kapitol, zvláště v počátku práce (s. 8, 9, ale i 29), 

postrádám uvedení zdroje. Dále už autorka zdroje uvádí. 

Zcela ojedinělé interpunkční chyby, překlepy (např. s. 24, 50, 51), stylizační nedostatky či 

pravopisné chyby (s. 56) jsou naznačeny v textu. 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Na s. 56 autorka píše, že vybírala „typické ukázky“. Mohla by blíže pohovořit o 

metodologii? Jak vybírala příklady k analýze, aby vyhovovaly stanoveným cílům a bylo 

možno z nich vyvodit relevantní závěry? 

4.2 S. 14: „pravděpodobně neexistuje jednotný způsob překladu infinitivu, jenž je součástí 

predikátu.“  Mohla by autorka tyto lišící se konstrukce popsat (č. 14, 15, 16)? 

4.3 Jaké místo zaujímá sledované dílo v celkové tvorbě autora (z hlediska vývoje autorského 

stylu v závislosti na jednotlivých dílech)? 

4.4 S. 25, věta 36:  Jak by tedy věta měla být správně přeložena?  

 

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
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