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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie C 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury D 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi C 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí D 

1.5 Interpretace výsledků C–D 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí C 

1.7 Logičnost výkladu C 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů C 

 

Slovní komentář: 

Práce je velice nevhodně strukturovaná. K vlastní problematice frazeologie, související s prací, se 

studentka dostává velkými oklikami, teoretická část je plná pasáží, které s tématem práce nesouvisí 

ani vzdáleně. Výklad znepřehledňují i nejasné pasáže, v nichž se autorka opírá o jakási hlediska, jež 

ovšem necharakterizuje, takže čtenář se může pouze domýšlet, co a jak se v práci píše. Vedle toho 

se objevují úseky textu, v nichž autorka hluboce popisuje jakýsi problém (např. přirovnání), ovšem 

pro její práci je to naprosto zbytečné. Navíc autorka témata, jimž je věnováno mnoho obsáhlých 

monografií, shrne do krátkých nepřesných odstavců.  

Velké výhrady mám i k metodologii šetření a interpretacím jeho výsledků, jejichž přínos je dost 

diskutabilní, závěry sporné. Snaha o didaktický postřeh na konci závěru vyznívá ploše a prázdně.  

 

2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 



2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu C 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu B 

2.3 Dodržení citační normy D 

2.4 Dodržení stylové normy D 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace D 

 

Slovní komentář: 

Po jazykové stránce je práce velice slabá, stylizačně nevyspělá, autorka nedrží ani jednotnou úpravu 

bibliografických údajů a odkazů, vzdaluje se normě. Objevují se i chyby různého typu 

(morfologické, syntaktické, interpunkční).  

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

I když práci vidím jako velice problematickou, doporučuji ji k obhajobě. Jde o práci hraniční, 

studentka bude muset prokázat dost zásadní znalosti a zdůvodnit nejasnosti a nepřesnosti v celé 

práci.  

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Autorka musí odůvodnit strukturu teoretické části práce, její proporčnost a řazení 

jednotlivých subtémat.  

4.2 Na základě čeho usuzuje, že v běžné řeči používáme frazeologii často (opakuje se 

několikrát).  

4.3 Na základě jakých prací vymezuje autorka generaci? Skutečně potom její pojetí generací ve 

výzkumném vzorku odpovídá charakteristikám, jež uvádí v práci?  

4.4 Jak souvisí mezigenerační rozdíly v užívání frazeologie češtiny s vnějšími vlivy jazyků na 

češtinu?  

4.5 Podle jakého kritéria autorka vybírala frazeologické jednotky pro výzkum? A podle jakého 

klíče je řadila do skupin?  

4.6 Jaký je rozdíl mezi jevy popisovanými v kapitole 1.3.6 a 1.3.7 

4.7 Proč volila autorka ke získávání dat dotazníkovou metodu?  

4.8 Co autorce přináší procentuální vyhodnocení prací? Jaké výsledky získala? 

4.9 Jsou závěry týkající se jednotlivých generací a jednotlivých frazémů pro interpretaci 

skutečně adekvátní?  

4.10 Proč autorka uvádí tytéž údaje vedle sebe v tabulce i v grafu, navíc až příliš velkém.  

  

  

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 

 

Datum: 

 

Podpis: 


