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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od  

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

      

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Oceňuji velké množství použité odborné literatury, která rozhodně nebyla uvedena samoúčelně. Je zřejmé, že 

autor ji pečlivě prostudoval a postihl, zejména co se týče teoretické části, tj. obecného výkladu o přechodnících, 

celou řadu rozporuplných informací zaznamenaných v různých jazykových příručkách.     

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Struktura práce 1 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

1 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 



 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Struktura práce je přehledná, výklad logický, poznámkový aparát velice hojný, přinášející nejen odkazy na 

použitou literuturu, ale i informace, které doplňují základní text. Jazyková a stylistická úroveň je uspokojující; 

práce obsahuje jen nepatrné množství pravopisných a syntaktických chyb, výtku lze mít pouze k některým 

formulacím (volba příbuzných slov v jedné větě, zbytečné opakování podmětu). 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autor si zvolil pro svou bakalářskou práci do jisté míry specifické, netradiční téma, a to přechodníky. Rozhodl se 

analyzovat jak kvantitativně, tak kvalitativně jejich užití v Lidových novinách od r. 1900 do současnosti. 

Přechodníky patří k jevům, jimž se současné lingvistické práce věnují okrajově. Zvláště vysoce proto hodnotím 

teoretickou část, v níž velmi zevrubně popsal morfologické, syntaktické a stylistické vlastnosti tohoto slovesného 

tvaru, ukázal na disparátnost některých dat v jazykovědných publikacích; neopomenul ani přechodníky ustrnulé. 

Zajímavý je krátký přehled o přechodnících v jiných jazycích. Autor si byl vědom toho, že srovnání výskytů 

transgresiv v různých fázích Lidových novin při rozličném rozsahu jednotlivých čísel je problematické, a proto se 

snažil vymyslet takovou metodu, aby komparace byla pokud možno co nejpřesnější. Myslím, že zvolená metoda 

je přijatelná a lze pomocí ní kvantitativně zhodnotit výskyt přechodníků ve vybraných ročnících. Při své 

kvalitativní analýze se především zaměřil na to, zda užití  přechodníkových tvarů je v souladu se současnou 

kodifikací, a komentoval především ty, které se od ní odchylují nebo jsou něčím zvláštní. S jeho komentáři 

k jednotlivým tvarům v zásadě souhlasím.  

Práce Jaroslava Praislera splňuje všechny podmínky, které jsou kladeny na bakalářskou práci. Co se týče rozsahu 

použité odborné literatury, domnívám se, že přesahuje obvyklé množství.    

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Je opravdu tak říkajíc slovesným přechodníkem? 

5.2       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  – velmi dobře  – dobře  – nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 9. 6. 2017                                                                                          Podpis: 

……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF/A nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, 

která jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí 

být posudek bez podpisu! 

 


