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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 
 
 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie A 

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 

1.5 Interpretace výsledků A–B  

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A 

1.7 Logičnost výkladu A 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů A 
 
Slovní komentář: 
Studentka pracovala velice samostatně, modifikovala metodu zpracování sociolektických materiálů 

dle svých potřeb, připravila slovníky sociolektizmů a naznačila možnosti dalších výzkumů 

sociolektu. Vychází ze základních prací českých slangologů a sociolingvistů, ale využívá i práce 

slovenských jazykovědců. Vytyčený cíl autorka splnila s ohledem na to, že jde o bakalářskou práci, 

velice kvalitně. Drobné nedostatky v užívání terminologie jsou naznačeny v textu.  

 
2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 
 
 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu B 



2.3 Dodržení citační normy B 

2.4 Dodržení stylové normy A 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace B 
 
Slovní komentář: 
Drobné nedostatky v interpunkci, tvarech přivlastňovacích zájmen a překlepy jsou naznačeny 
výběrově v textu práce.  
 
3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Slovní komentář: 
 
4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 
 
4.1 Prosím, aby u obhajoby autorka prezentovala podrobněji, jakým způsobem probíhaly 

rozhovory s respondenty, jak od nich získávala informace.  

4.2 Proč se podle autorky v sociolektech projevuje synonymičnost sociolektických jednotek?  

4.3 V práci autorka naznačuje, že se jí otevírá cesta pro další výzkumy. Mohla by při obhajobě 
objasnit, jakým směrem a jak by se chtěla ve výzkumu sociolektů dále ubírat?  

4.4 Na s. 60 ve slovníku není zcela jasné, co je to pulování. Prosím o vylepšení definice  
 
5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
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