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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-B 

1.5 Interpretace výsledků A 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí B 

1.7 Logičnost výkladu A-B 

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

 

Slovní komentář: 

 

 Autorka podrobně zpracovala jazykový obraz světa vybraných somatismů v češtině. 

Pracovala s velkým množstvím zdrojů, nicméně není zcela jasné, jakou metodiku zvolila. Je třeba 

blíže vysvětlit, jakým způsobem aplikovala teorii profilů a jak konkrétně postupovala při vlastní 

analýze. Není také zcela jasné, zda se primárně zaměřila na frazeologii či užívání lékařských 

termínů v běžném jazyce.    

 Teoretický úvod byl zpracován velmi pečlivě a erudovaně, autorka však zůstala v obecné 

rovině, chybí užší provázanost s praktickou částí. Rozsah a zaměření sekundární literatury považuji 

za odpovídající cílům práce. 

 Praktická část je solidně zpracována, přináší zajímavé postřehy a hodnocení sledovaných 

jevů. Je originální sondou do dané oblasti kognitivní lingvistiky, jíž v dosavadních pracích nebyla 

věnována dostatečná pozornost. Oceňuji vysvětlení etymologie jednotlivých jevů.  

 

 

 



2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu B 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu A 

2.3 Dodržení citační normy A 

2.4 Dodržení stylové normy A-B 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace B 

 

Slovní komentář: 

 

 Práce je přehledně uspořádána, vyskytují se zde menší stylistické nedostatky (s. 35 

nahrazeny + vynechána, s. 40 záležitost, který, s. 27 na mol, 43 považovala žluč jako tekutinu), 

chyby v interpunkci (s. 12, 24, 43).  

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

 

 Práci považuji za velice zdařilý popis vybraného úseku jazykového obrazu světa, drobné 

výhrady byly specifikovány výše. Za největší nedostatek považuji nedostatečný popis metodologie. 

Zjištění prezentovaná v empirické části jsou pro současnou kognitivní vědu přínosem.  

 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Prosím o upřesnění metodologického postupu a teorie profilů. 

4.2 Dochází v dané oblasti ke zřetelným posunům? Našla jste frazémy, které už nejsou 

v současnosti užívané, a tudíž jsou dnešnímu uživateli jazyka nesrozumitelné?  

4.3 Porovnejte vybrané frazémy s anglickou idiomatikou. Jsou zde ekvivalentní vyjádření?  

4.4 Co vypovídají Vaše zjištění o české kultuře / českém národním charakteru?  

 

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
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