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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 B 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi B 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí B 

1.5 Interpretace výsledků C 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A 

1.7 Logičnost výkladu B 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů B 

 

Slovní komentář: Michaela Šnajdrová vypracovala svou bakalářskou práci formou komplexního 

jazykového rozboru vhodně zvoleného textu. V rozboru postupovala standardně. K předložené práci 

mám připomínky spíše jen dílčí, k jednotlivostem. Např. oddíl 4.6 obsahuje pouze obecné poučení, 

schází vztažení problematiky k textu. V kap. 7 autorka práce řadí analyzovaný text 

k publicistickému stylu s prvky stylu prakticky odborného, podle mého názoru však styl prakticky 

odborný v textu dominuje.  

 

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 B 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A 

 

Slovní komentář: Po formální stránce je práce uspokojivá, obsahuje jen některé nepřesné formulace. 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: Práce je předkládána podruhé: už poprvé byla k obhajobě oběma posudky 

doporučena, ale autorka práce u obhajoby neuspěla, protože nedokázala uspokojivě zodpovědět 

položené otázky. Současná verze práce je ve srovnání s verzí předchozí kvalitnější. 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1  

4.2  

4.3  

4.4  

4.5  

4.6  

4.7  

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
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