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Typ posudku:
1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE
Kritérium

Hodnocení (A-D)

1.1

Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie

A

1.2

Relativní úplnost zpracované sekundární literatury

A

1.3

Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi

A

1.4

Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí

A

1.5

Interpretace výsledků

A

1.6

Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí

A

1.7

Logičnost výkladu

A

1.8

Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů

A–B

Slovní komentář:
2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE
Kritérium

Hodnocení (A-D)

2.1

Adekvátnost horizontálního členění textu

B

2.2

Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu

A

2.3

Dodržení citační normy

A

2.4

Dodržení stylové normy

A

2.4

Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace

A

Slovní komentář:

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE
Předložená práce ne/splňuje požadavky kladené na daný typ závěrečné kvalifikační práce v oboru
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání / Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - český jazyk.
Práci doporučuji k obhajobě.
Slovní komentář:
Vzhledem k omezenému množství prací na podobné téma si autorka sama musela promyslet a
připravit metodologii práce, a to velice zdařile, škoda, že o ní v práci nejsou zmínky. Při analýze
postihla podstatu jazykových jevů, projevila i schopnost interpretace z více pohledů. Práce je velice
pečlivě a s hlubokým zájmem zpracovaná, doporučuji alespoň část k publikování minimálně
v regionálních periodicích. Za drobný nedostatek považuji mírnou nepřehlednost některých
odstavců, v nichž odkazuje k více nápisům. Drobném nepřesnosti, resp. nejednoznačnosti v jí
stanovených výsledcích nepovažuji za zásadní.
4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU
4.1

Prosím, aby autorka podrobněji pohovořila o metodologii práce, sběru a třídění materiálu.
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