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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie A-B 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury B 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi A 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí B 

1.5 Interpretace výsledků B 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí B 

1.7 Logičnost výkladu B-C 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů B 

 

Slovní komentář: 

 

 Teoretická část práce je solidně zpracována, i když by samozřejmě bylo možno čerpat z více 

zdrojů. Chybí samostatná kapitola věnovaná metodologii, nejen u rozboru textů, ale především u 

dotazníkového šetření. Rozbor textů zůstává v rovině deskripce, část od s. 21 do strany 39 je 

pouhým výčtem jevů bez jakéhokoliv syntetizujícího shrnutí. Nedomnívám se, že je třeba 

vyčleňovat zvlášť kapitolu věnovanou stylistickému rozboru (s. 42) – zde autorka shrnuje stylizační 

nedostatky, nicméně stylistickou platností jazykových prostředků se zabývá ve všech kapitolách. 

Analyzované texty by bylo vhodné dát do přílohy. 

 Co se týče dotazníkového šetření, je škoda, že mu autorka nevěnovala větší pozornost – 

chybí metodologie a kvantifikace, bez níž není zcela jasné, jak autorka k závěrům došla. Přitom tyto 

závěry mohou být nejrelevantnější částí celé práce.  

 

  

 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=dd6873341bf8d913abc64f879c23e577&tid=2&redir=sezn_ucit&kod=30772


2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu B 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu B 

2.3 Dodržení citační normy B 

2.4 Dodržení stylové normy B 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace B 

 

Slovní komentář: 

 

 Práce není vyvážená, poslední kapitole není věnován dostatečný prostor. Mnohdy není 

zřejmé, odkud některá tvrzení pocházejí (citace v teoretické části). V práci se nacházejí interpunkční 

chyby (s. 7, 10, 19, 39, 42, 43, 45, 46). Na s. 39 je chyba (abychom si mohly ukázat). 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

 

 Práce přináší zajímavé výsledky, nicméně výzkumná část je málo propracována, není 

upřesněna metodologie výzkumu a chybí kvantifikace. Analýza textů je založena spíše na výčtech, 

chybí syntéza, i když některé obecné závěry jsou prezentovány v závěrečné části. 

  

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Prezentujete oficiální porovnání deníků (s. 9). Přidejte vlastní hodnocení.  

4.2 V textu nijak nezdůvodňujete, proč hodnotíte postup jako akcentující, chronologický... Na 

příkladě uveďte kritéria hodnocení.  

4.3 Vysvětlete pojem domicil. 

4.4 Charakterizujete metodologii výzkumu pomocí dotazníků. Jak jste získávala respondenty, 

jaká je jejich charakteristika? 

4.5 Proč vyčleňujete stylistickou rovinu zvlášť? 

 

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
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