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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–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–B 
 
Slovní komentář: 
 
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 B 

2.4 Dodržení stylové normy C 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace B 
 
Slovní komentář: 
Formální stránka je výrazně slabší než obsahová, zejména stylisticky práce spíše připomíná 
novinové texty, což podporuje užívání publicistických konstrukcí,  nadměrné užívání ukazovacích 
zájmen a hovorových výrazů. Objevují se i interpunkční chyby – výběrově vyznačeno v textu práce.  



 
 
3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Slovní komentář: 
Práci považuji za pečlivě zpracovanou onomastickou práci, autorka sesbírala ohromný materiál. 
Chybí mi v práci podrobnější pasáže věnované metodologii. Na jednom místě autorka zaměňuje 
derivované a nederivované substantivum. K práci není možné přikládat volné přílohy (mapa, která 
zjevně už z práce vypadla).  
 
4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 
 
4.1 Prosím, aby autorka znovu pečlivě popsala metodologii sběru materiálu, dále jaké 

informace a proč se rozhodla u jednotlivých lexémů uvádět (koncepce slovníkové části 
zcela chybí) a na základě čeho vypracovávala významovou / motivační část – z práce jsem 
nepochopil, zda jde pouze o získávání informací z různých publikací, nebo zda tuto část 
vytvářela sama (a na základě čeho).  

4.2 Proč autorka upřednostňuje vlastní jméno Čáp jako motivaci pro pojmenování Čápových 
vrchů?  

4.3 Prosím dodat přílohovou mapu, která bude do práce napevno připevněna.  

4.4  
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5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
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