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1. Odborný kontext Orientace v pojednávané problematice, odborné zázemí a širší přehled o disciplíně, 

znalost a uplatnění odborné terminologie, reprezentativnost a aktuálnost použité 

odborné literatury, variabilita odborných zdrojů a schopnost jejich syntézy 

2. Výzkum Stanovení a splnění cílů, formulace hypotéz, vhodnost a relevance metod a 

zvolených postupů, jasnost formulace a interpretace závěrů práce 

3. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, návaznost a 

provázanost textu, konzistentnost úpravy práce, odpovídající rozsah práce, 

poznámkový aparát, adekvátnost a provedení příloh, odpovídající úroveň citační 

praxe  4. Jazyková úroveň Celková úroveň jazykového projevu, přesnost, rozmanitost a čtivost formulací,

absence gramatických, lexikálních a pravopisných nedostatků, úroveň odborného 

stylu 

5. Věcná správnost a 

přesvědčivost 

Hloubka a kvalita provedených analýz, faktická, věcná a obsahová správnost,  

podloženost, aktuálnost přístupů, schopnost argumentace a kritického myšlení, 

schopnost náležitě formulovat a interpretovat zjištění 

6. Originalita Přínos práce, samostatnost zpracování, původnost myšlenek, kreativita a zaujetí 

danou problematikou, možnosti dalšího rozvíjení, celková náročnost a pracnost, 

potenciál práce (navázání na výzkum či aplikace jeho výstupů v praxi) 

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

1 Bodové hodnocení na škále 1-5 (5 bodů maximum), 0 bodů z jedné či více posuzovaných oblastí automaticky 

znamená, že práce není doporučena k obhajobě. 

vedoucího práce oponenta



Témata a náměty k diskusi při obhajobě: 

Práci tímto  
2

Datum: 

Podpis: 

2 Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu 

studenta v průběhu obhajoby. 

doporučuji nedoporučuji k obhajobě.

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 
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	Text7: Diplomová práce M. Dostála se zabývá tématem zjišťovacích otázek v britské angličtině zejména z hlediska intonačních kontur. Práce se člení na část teoretickou (30s) a rozsáhlejší část praktickou. K práci jsou pro průhlednost náležitě připojeny též přílohy s doklady i jejich klasifikací. Autor se nejprve věnuje sumarizaci dosavadních poznatků o intonaci obecně a intonaci zjišťovacích otázek zvlášť dle relevantní sekundární literatury a všímá si též pozornosti, jakou tématu věnují praktické, v současnosti frekventované učebnice angličtiny určené posluchačům na různých stupních pokročilosti. V praktické části své práce autor popisuje svůj korpus a zvolenou metodiku. Výsledky poukazují na značně rozdílné tendence v intonaci zkoumaného jevu ve dvou různých subkorpusech, a sice sebraných ze sitkomu a z talk show. V oddílu Diskuse se autor věnuje zevrubně kvantitativní a kvalitativní analýze různých aspektů anglických zjišťovacích otázek, jak typu ověřujícího, tak upřímného (conducive a non-conducive), včetně nastínění patřičného situačního kontextu analyzovaných dokladů, výkladu možných dvojznačností, aspektu zdvořilosti, vlivu geografické variety, aj. Závěry práce jsou pak v hutné podobně shrnuty v závěru. Diplomová práce M. Dostála, jakkoli zakotvena v důkladné suprasegmentální foneticko-fonologické analýze, má přesah do řady dalších disciplín, včetně syntaxe, pragmatiky, sociolingvistiky či didaktiky. 
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