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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 B 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi C 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí B 

1.5 Interpretace výsledků C 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí B 

1.7 Logičnost výkladu B 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů C 

 

Slovní komentář: V práci chybí jasně stanovená metodologie získání a zpracování lingvistického 

materiálu – např. proč je vybráno 96 slov, proč jsou pouze některé příklady porovnány 

s angličtinou. Na straně 14 – chybí  hlediska dělení mužského a ženského světa z pohledu 

zpracovávané problematiky. Co je důvodem užití etymologie v některých případech (náhoda?), 

podle jakých pravidel ji užíváte? Chybí zdůvodnění volby pramenné základny. Tabulky jsou 

zpracovány povrchně (pouze popis). Str. 41 – není jasné, co autorka považuje za praktickou část a 

za část teoretickou. Str. 41 – důvod zmínky o staroslověnštině je nejasný. 

 

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: Chyby – např. str. 44 první odstavec! Obraz a text na str. 52 - není odkaz 

v literatuře. Str. 40 ve druhém odstavci – nelogická věta. 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Práci      doporučuji    k obhajobě. 

 

Slovní komentář: Práce splňuje požadavky na ni kladené. Zásadní otázky v části číslo čtyři. 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Co patří do teoretické části práce? 

4.2 Co patří do praktické části práce? 

4.3 Doplňte metodologii získávání a zpracování materiálu. 

4.4  

4.5  

4.6  

4.7  

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
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