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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 A 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí A 

1.5 Interpretace výsledků A-B 

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:  

 

 Autorka porovnala 6 publicistických textů, 3 z mluveného zpravodajství a 3 z psaného 

zpravodajství. V teoretické části se zabývá převážně stylisticky orientovanými pracemi, bylo by 

vhodné věnovat pozornost i dílům z oblasti primárně zaměřené na analýzu mediálního diskurzu. 

Úvodní pasáže jsou příliš obecně zaměřeny. Empirická část je zpracována solidně, obzvláště zdařilé 

jsou pasáže věnované syntaxi sledovaných komunikátů a přehledové komparace, např. na s. 27. 

V závěru by bylo možné více se vyjádřit ke společným rysům mluvených a psaných publicistických 

textů.  

 

 



2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A 

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: 

 

V textu se vyskytuje mnoho překlepů (s. 4 kodifikovaou, s. 8 rychlsot, s. 11  událsoti, s. 30 o 

sydtému, s. 31 Evropsé unie). V textu je opakovaně chybně psané jméno Hoffmanová na s. 29, 30, 

31, 35. U ukázky z textu se střídá tvrzení, že útočník si předplácel levicovou a pravicovou literaturu.  

U citací z časopisu Naše řeč je třeba citovat primární tištěnou verzi.  

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Předložená práce 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: 

 

 Práce má určité nedostatky především v teoretickém zakotvení, nicméně empirická část je 

zpracována pečlivě a přináší nové a relevantní informace k tématu.  

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Shrňte určité rysy, které charakterizují mluvenou a psanou zprávu ve vašem výzkumu. 

4.2 Projevila se ve vámi sledovaném zpravodajství tendence k bulvarizaci? Liší se nějak 

v psaném a mluveném zpravodajství? 

4.3 Byly vámi sledované zprávy pojaty jako nestranné, nebo byla patrná tendence prosazovat 

určitou interpretaci?  

Liší se nějak v psaném a mluveném zpravodajství?  

 

 

Datum: 1. 8. 2016  

 

Podpis: 
 

 


