
Posudek bakalářské/magisterské diplomové práce 
 

Student: Adéla ŠKANDEROVÁ 
 
Obor:  ČJ - AJ 
 
Název práce v českém jazyce: Obraz vybraných somatismů v českém jazyce  
 
Název práce v anglickém jazyce: Linguistic picture of the particular somatisms 
                                                         in Czech  
 
Vedoucí práce:  PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 
                                               
Oponent práce: PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. 
 
Typ posudku: 
 
 
1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 
 
 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie A 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury A 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi A–B 

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

1.5 Interpretace výsledků A–B 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí B 

1.7 Logičnost výkladu A 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů A–B 
 
Slovní komentář: 
Práce je zajímavá kognitivnělingvistická studie, nicméně má jisté nedostatky. Teoretická část je 
příliš obsáhlá; i když pomocí ní autorka obhajuje interdisciplinární zaměření práce, myslím, že 
mohla být stručnější, zejména pasáže, které s prací pouze souvisejí, nejsou přímo východiskem 
jejího cíle. Na s. 24 autorka hovoří o předložkách, jde ale o předpony. Myslím, že deriváty by u 
všech sledovaných konceptů mohly být zpracovány podrobněji s ohledem na jejich význam. 
 
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–B 

2.4 Dodržení stylové normy B 



2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A–B 
 
Slovní komentář: 
Po formální stránce nemám zásadní připomínky. Některé nedostatky jsou vyznačeny v textu práce.  
 
3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Slovní komentář: 
 
4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 
 
4.1 Na s. 21 autorka tvrdí, že konotace slova se v běžném textu mění a přizpůsobují kontextu 

novému. Může podrobněji vysvětlit toto tvrzení? Já se domnívám, že se konotace nemění, 
ale objevují se v nových kontextech nové.  

4.2 Ačkoliv si myslím, že je odůvodnitelné rozlišit dva profily žaludku (v pojetí autorky a a b) 
jako orgánu, myslím, že nejsou příklady voleny zcela vhodně, navíc by bylo třeba, aby se 
autorka pokusila rozlišit schopnost žaludku trávit a trávení jako vlastnost žaludku.  
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5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
 
 
Datum: 21. května 2013 
 
Podpis: 
 
 


