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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 A 

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 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A 

1.7 Logičnost výkladu A-B 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů A 

 

 

Slovní komentář: 

 

 V teoretické části autorka prokazuje znalost odborné literatury z oblasti sociolektů a slangů, 

podrobně komentuje přístupy jednotlivých autorů a dochází k vlastnímu vymezení sociolektu matek 

diskutujících na internetových fórech. Zvažuje jednotlivé aspekty, relevantní pro vymezení 

sociolektu, a dochází k syntetizujícímu pojetí.  

Největším přínosem je pak praktická část práce, především slovník zachycených výrazů, 

který čítá 455 podrobně zpracovaných hesel. Autorka se věnuje i slovotvorným procesům a uvádí 

příklady ze zkoumaného sociolektu s vysvětlením jejich motivace.  

Zajímavou součástí práce jsou i výsledky dotazníkového šetření, které autorka prováděla 

mezi matkami nenavštěvujícími babyweby. Toto šetření prokázalo, že znalost sociolektismů je 

v převážné většině opravdu vázána na internetové prostředí. Veškeré zjištěné poznatky autorka 

erudovaně interpretuje a doplňuje komentářem.  

 

 

 



 

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 

2.4 Dodržení stylové normy A-B 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A 

 

Slovní komentář: 

 

 V práci se nevyskytují zásadní formální nedostatky. Je přehledně uspořádána, s funkčním 

poznámkovým a odkazovým aparátem. Nevyskytují se zde odchylky od spisovné normy a 

pravopisné kodifikace, stylistické nedostatky jsou pouze menšího charakteru.  

 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

 

 Diplomantka splnila požadavky kladené na magisterskou diplomovou práci, její znalost 

odborné literatury je na dobré úrovni. Slovník sociolektu matek na babywebech nebyl dosud takto 

podrobně a erudovaně zpracován, a přínos práce je tedy značný.  

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Rozhodla jste se užívat termínu sociolekt, nikoliv slang. Shrňte hlavní důvody.  

4.2 Čím si vysvětlujete neznalost lexémů uvedených v dotazníku mezi matkami, které 

babyweby nenavštěvují? Užívají pro tytéž pojmy jinou terminologii?  

4.3 Které slovotvorné postupy jsou v daném sociolektu nejfrekventovanější?  

4.4 Uživatelkám babywebů je vyčítána deminutivizace a tento sociolekt často budí posměch 

(např. věta neublíží naše tuleníčko s manžou našemu mimískovi?). Odpovídají představy 

kritiků skutečnosti, nebo je tato věta spíše výjimkou než reprezentativním příkladem?  

4.5 Uvažujete o publikování práce či o jejím dalším využití?  

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE:  
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