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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 B 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi A 

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

1.5 Interpretace výsledků B 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí B 

1.7 Logičnost výkladu A 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů B 
 
Slovní komentář: 
 
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 B 
 



Slovní komentář: 
Na práci je vidět rychlé dokončování – poslední pasáže obsahují velké množství hovorových 
prostředků a několik chyb.  
 
3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Slovní komentář: 
 
Autorka si vybrala zajímavé, ale náročné téma – problémy aktuálního členění v textu češtiny doby 
střední. S problematikou se vyrovnala poměrně úspěšně – dokonce výsledky práce naznačují daleko 
hlubší zjištění, než autorka sama postihuje. Co považuji za nedostatek, je poměrně malé množství 
příkladů a to, že se autorka zaměřila pouze na několik jevů.  
V rozsahu bakalářské práce autorka splnila požadavky a práci lze doporučit k obhajobě.  
 
4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 
 
4.1 Autorka upozorňuje, že Mathesius odstranil z přístupu k aktuálnímu členění 

psychologizující pohled. Určitě není třeba při analýze aktuálního členění zohlednit 
psychologické faktory?  

4.2 Autorka upozorňuje na s. 26, že výraz „k mnohému městskému naučení“ není do věty 
včleněn v souladu s výpovědní dynamičností, což se domnívám, že nelze říci. Prosím 
autorku, aby své tvrzení korigovala a vysvětlila, proč tomu tak nemůže být.  

4.3 Podobně bych pasáž, interpretovanou na s. 26–27, „básně velmi užitené jsou, a k tomu i 
potřebné“ interpretoval jinak – dokázala by autorka najít jiné řešení?  

 
5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
 
 
Datum: 27. prosince 2013  
 
Podpis: 
 
 


