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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 B 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi A 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí B-A 

1.5 Interpretace výsledků B 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A 

1.7 Logičnost výkladu A 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů B 

 

Slovní komentář: 

 

Diplomantka z hlediska zadání DP splnila stanovený cíl, tzn. popsala jazykové prostředky, které se 

používají v žánru editorialu v současných časopisech určených ženám. Jazykové prostředky jsou 

popsány odděleně podle jednotlivých jazykových plánů, což je dobré jako východisko pro další 

syntézy. Mírným nedostatkem práce je však to, že diplomantka zůstává u tohoto odděleného popisu, 

a to má za následek nedostatečné vysvětlení toho, čemu jednotlivé prostředky v textu slouží, jaká je 

jejich funkce a jaké vytvářejí souvislosti mezi sebou. Některé gramatické jevy, i když ojediněle, 

jsou popsány chybně.  

Zároveň si diplomantka kladla za cíl srovnání jednotlivých časopisů, neboť zkoumala jak časopisy 

se zahraniční licencí, tak časopisy domácí. K určitým odlišnostem mezi nimi došla, ale myslím si, 

že i zde mohly být rozdíly formulovány explicitněji.  

 

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 B-A 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace B-A 

 

Slovní komentář: 

 

 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Jak byste charakterizovala současný ŽÁNR editorialu a platí nějaká specifika pro žánr 

editorialu ve vámi zkoumaných časopisech? Vzhledem k popisu žánru jako takového. 

Poprosila bych o shrnutí.  

4.2 Jedna z poznámek ve vaší práci (víceméně na okraj) je, že „jazyk časopisů je uzpůsoben 

jazyku žen“ (s. 46). Domnívám se však, že doklady v tomto smyslu vaše práce nepřináší. Je 

to nějak rozpoznatelné právě v editorialu těchto časopisů?  

4.3  

4.4  

4.5  

4.6  

4.7  

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
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