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Stručné verbální hodnocení: 

 Práce má velmi dobrou úroveň, jasně stanovený cíl. Avšak vzhledem ke stanovenému cíli 

mohly být synonymické řady řazeny přehledněji, např. podle abecedy již proto, že se jedná o 

práci se slovníky a slovními spojeními. Práce je velice zajímavá, ukazuje porovnání tří 

jazyků, což je velmi přínosné pro možné další zpracování dané tematiky a pro budoucí praxi 

ve škole. 

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1.  Podle jakého hlediska byly řazeny synonymické řady?  

2. Pokuste se vysvětlit, proč jsou synonymické řady v různých jazycích různě dlouhé? 

Na čem závisí délka synonymické řady v každém jazyce?  

3. Které synonymické řady byly nejdelší v jednotlivých jazycích? Co by se z toho dalo 

usoudit? Daly by se vyvodit nějaké kulturologické závěry z provedené analýzy a 

získaných výsledků?  
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