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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 C 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi C–D  

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí B 

1.5 Interpretace výsledků C 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí C 

1.7 Logičnost výkladu C–D  

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů C–D  

 

Slovní komentář: 

Autorka vymezuje zřetelně cíl práce a stanoví i celkem logické předpoklady. Konstatuje, že v práci 

vzájemně kombinuje několik metod (s. 8), nedozvíme se však, které metody má na mysli. Při 

sestavení textu se opírá o několik základních odborných prací, z bibliografických odkazů není však 

zřetelné, zda z nich cituje, nebo zda je parafrázuje. Z těchto „výpůjček“ je sestaven výklad řešené 

problematiky, vlastní autorčin text je neidentifikovatelný. Pro šetření volí v podstatě vhodně formu 

dotazníku, volí však pro něj nelogická kritéria – např. pro vymezení generace bere za základní 

definici sociologickou, kdy za generaci je považováno seskupení příbuzných věkových skupin, které 

prošly socializačním procesem v podobných historických a kulturních podmínkách (s. 16), načež 

vymezí jako jednu generační skupinu respondenty ve věku 20–50 let, tedy jedince, kteří v našem 

historickém kontextu evidentně v podobných podmínkách nevyrůstali. Podobně nejmladší generaci 

podle autorky tvoří děti a mládež do 19 let, o nichž autorka též tvrdí, že všichni zástupci této 

nejmladší generace jsou žáky 2. stupně ZŠ U Roháčových kasáren v Praze, což je v devatenácti 

letech evidentně nesmysl (s. 26). Stejně nelogická je autorčina klasifikace frazémů – např. 

vymezení tzv. moderních frazémů apod.  



 

2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu C 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu D 

2.3 Dodržení citační normy D 

2.4 Dodržení stylové normy D 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace D 

 

Slovní komentář: 

Zápis bibliografických odkazů neodpovídá normě, podobně i zápis užitého tzv. desetinného třídění 

v textu. Mnohá tvrzení nejsou podložena odpovídajícími odkazy na zdroj – např. hned na s. 6 

autorka bez náležitého dokladu tvrdí, že frazémy se mezi lidmi často používají. Text se vyznačuje 

zásadními stylizačními nedostatky, autorka evidentně není schopna udržet formu spisovné češtiny. 

Je zřetelné, že nebyla též provedena formální korektura textu. 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

Práce je velmi slabá, souhlas k její obhajobě dávám jen proto, aby studentka měla možnost zásadní 

nedostatky napravit. 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Na základě čeho považujete frazeologii za lingvistickou disciplínu (s.6)? 

4.2 Podložte argumenty svou klasifikaci frazémů, jak ji užíváte v práci. 

4.3 Vysvětlete, co znamená vaše tvrzení o homonymech ve frazeologii na s. 9. 

4.4 Vysvětlete, co míníte tvrzením o klasifikaci frazémů založené na jejich syntaktické podobě 

a skladbě (s. 11).  

4.5 Vysvětlete, co znamená váš příklad frazému na s. 13 spát jako na dudek. 

4.6 Co vás vede k názoru, že frazeologie se podílí na úspoře komunikace (s. 53)? 

4.7 Podložte argumenty své rozdělení respondentů na generační skupiny v dotazníku. 

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
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