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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE

Kritérium Hodnocení (A-D)

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie C-D

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury C

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi C

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí C-D

1.5 Interpretace výsledků C-D

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí C

1.7 Logičnost výkladu C

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

Slovní komentář: V práci citelně chybí samostatná kapitola týkající se metodologie. Zdroj je pouze 
přepsán (patrně), chybí jeho originál. Chybí popis  literatury zabývající se podobnou tematikou. 
Chybí zdůvodnění volby příkladů k rozborům (nevytvářejí reprezentativní soubor textů, z něhož by 
bylo možné činit  závěry). Teoretická východiska jsou rozsahově nevyvážená.

2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE

Kritérium Hodnocení (A-D)

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu C

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu B

2.3 Dodržení citační normy B

2.4 Dodržení stylové normy A



2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A

Slovní komentář:  V práci chybí originál textu. Chybí i odkaz na zdroj, z něhož byl text převzat. Str. 
26 – které cizí jazyky se ještě projevují? Str. 45 – čím se projevuje ženský typ vyjadřování?

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE

Práci     doporučuji       k obhajobě.

Slovní komentář: Práce splnila požadavky na ni kladené (výhrady a otázky – viz výše i níže).

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU

4.1 Doplňte metodologii.

4.2 Uveďte zdroj textu k rozboru.

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE
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