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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie C 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury C 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi B 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí B 

1.5 Interpretace výsledků B 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí C 

1.7 Logičnost výkladu B 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů C 

 

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 B 

2.3 Dodržení citační normy C 

2.4 Dodržení stylové normy B 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace B 

 

Slovní komentář: 

 



 

 

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 je rozdělena na dvě části. První je zpracováním sekundární literatury a představuje informace, 

které se týkají charakteristiky publicistického stylu a zprávy jako žánru, soustřeďuje se na 

charakteristiku mluvené publicistiky. Chvályhodné je, že diplomantka stihla přihlédnout i k nové 

stylistice (Stylistika mluvené a psané češtiny), která zachycuje oproti předchozím publikacím 

charakteristiky mluveného stylu, a to i v médiích. Druhá část práce reprezentuje vlastní analýzu 

textů. Srovnání ovšem zahrnuje pouze šest zpráv, což je velmi málo na to, aby byly zjištěny 

relevantní výsledky vzhledem k vytčenému cíli BP, tedy srovnání mluvené a psané realizace téhož 

tématu, resp. mluvené a psané podoby zpravodajského textu. Přesto se diplomantce podařilo na 

vybraných příkladech ve třech případových studiích ukázat některé zajímavé a podstatné rozdíly 

týkající se struktury textu i volby jazykových prostředků. Analytická část je pečlivě a podrobně 

zpracovaná.  

Výhrady mám k bibliografickým záznamům v seznamu literatury: bibliografický záznam časopisu 

Naše řeč není správný. Uveden není název článku. Navíc v případě časopisu se cituje z jeho tištěné 

verze, nikoliv z on-line verze. Práce také neprošla pečlivou závěrečnou korekturou, je v ní mnoho 

překlepů. Na s. 48 je zjevný nesmysl: V teoretické části bakalářské práce bylo ve třech případových 

studiích podrobeno analýze celkem šest publicistických projevů (správně: v praktické části). 

 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Z vašeho výkladu vyplývá, že mluvená zpráva je ve svém vyjadřování „intenzivnější“ 

z hlediska bezprostředního působení na příjemce, a to i ve své jazykové složce (např. 

hodnotící adjektiva, adverbia určující míru/intenzitu atd.). Čím si to vysvětlujete?  

4.2 Vzhledem k absenci zobecňujícího shrnutí srovnání zprávy mluvené a psané můžete říct, co 

považujete za podstatný rozdíl mezi zprávou mluvenou a psanou a naopak které rysy 

zprávy v obou formátech (mluveném a psaném) zůstávají stejné/neměnné? 

4.3  

4.4  

4.5  

4.6  

4.7  
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