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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 

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: 

Předkládaná kvalifikační práce představuje významný onomastický příspěvek k postižení 

současného stavu vybrané skupiny toponym. 

 

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-B 

2.4 Dodržení stylové normy B 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace B 

 

Slovní komentář: 

Autorka má sklon k popularizujícímu vyprávění, nedodržuje vždy dikci výsostně odborného textu. 



Např. užité metody práce popisuje, ale ne vždy je pojmenovává. Zřetelně vymezuje cíl práce, 

rezignuje však na stanovení určitých předpokladů svých analýz. Vlastní práce nepřináší jen sebraný 

obsáhlý matriál, ale interpretuje ho i z lingvistického hlediska. 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

Prezentované výsledky práce jdou nad rámec požadavků prací diplomových. 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 V čem autorka spatřuje význam onomastických prací typu předkládané práce diplomové? 

4.2 Lze ve sledovaném regionu registrovat i toponyma nová, z nedávné doby či aktuální 

současnosti? Pokud ano, liší se nějak jejich lingvistická charakteristika od jmen starších? 

4.3  

4.4  

4.5  

4.6  

4.7  

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 

výborně 
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