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Obligatorní hodnocení 

Osobní zaujetí tématem vysoké průměrné malé neuspokojivé 

X    

Splnění cíle a zadání BP úplné z větší části částečné nedostatečné 

X    

Výběr literatury bez výhrad vyhovující neúplný nedostatečný 

 X   

Teoretické zpracování 

tématu 

výborné průměrné spíše nízké neuspokojivé 

 X   

Samostatnost a původnost 

zpracování BP 

vysoká uspokojivá nesamostatná kompilát 

X    

Struktura BP logická velmi dobrá méně zdařilá neuspokojivá 

X    

Jazyková úroveň BP výborná velmi dobrá dobrá nedostatečná 

  X   

Stylová úroveň BP výborná velmi dobrá dobrá neodpovídající 

 X   

Inspirativnost BP vysoká uspokojivá nižší nepatrná 

X    

Formální stránka BP výborná velmi dobrá dostatečná nevyhovující 

X    

Fakultativní hodnocení 

Úroveň výzkumu a 

materiálů; konzultace BP 

vysoká uspokojivá nižší žádná 

X    

Praktické zaměření BP vysoké přiměřené nízké žádné 

 X   

Do příslušného rámečku vepište X. 



Dodatečné poznámky a připomínky vedoucího BP: 

Řešitelka se ve své práci zaměřuje na lemma kámen a jeho přítomnost v přirovnání typu Adj 

jako kámen. Jazykový materiál získala v ČNK, konkrétně v psaném korpusu SYN v4.  

Za cíl své práce si klade tato přirovnání v korpuse identifikovat, roztřídit je podle 

sémantických kritérií, popsat jejich užití v širším kontextu a statisticky je zpracovat.  

Bakalářskou práci dělí do dvou částí: V teoretické části podává přehled základních 

pojmů z lexikologie a teorie o přirovnání, metafoře a metonymii.  

Praktickou část bakalářské práce tvoří analýza korpusových dat. Řešitelka analyzovala 

deset nejfrekventovanějších adjektiv, která se v korpuse objevila jako tertium comparationis ve 

spojení s komparátem kámen. Zkoumaná přirovnání v rámci jednotlivých adjektiv řešitelka 

podrobila užší sémantické kategorizaci podle povahy komparanda, například přirovnání 

obsahující tertium comparationis tvrdý rozdělila do podkategorií neživé objekty, části lidského 

těla, lidské vlastnosti (s podskupinami charakter člověka a psychický stav) a potraviny.  

Jednotlivé výskyty přirovnání uvnitř každé kategorie autorka zdařile komentuje a 

sémanticky je interpretuje. 

Třetí kapitolu práce tvoří statistické zpracování zkoumaného materiálu a jeho grafické 

zobrazení.  

Závěr práce je poněkud nedotažený a obsahuje několik formulačních lapsů. Přesto 

můžeme práci považovat za zdařilou především s ohledem na seriózně zpracovaný jazykový 

materiál. 

Jazyková úroveň bakalářské práce je dobrá. Objevily se chyby morfologického typu 

v koncovce, např. je to teorii místo teorie (s. 11), kvůli krátkým dnům … a malém místo malému 

užívání (s. 50), chyba ve valenci: proměna živé hmoty do … neživého jevu místo v neživý jev (s. 

58) překlepy jako vtahů místo vztahů (s. 12), specifiky místo specificky (s. 27), či záměna 

podobných slov jako bylo změněno místo zmíněno (s. 26), objevily se i chyby v kvantitě vokálů 

(jedná kategorie místo jedna (s. 34), naděje se promění ve zklamaní místo zklamání, s. 37, též s. 

43) V závěru práce se autorka dopouští více jazykových chyb různého typu jako např. ve větě 

Co nás nejčastěji napadá první, když pomyslíte na kámen? (s. 62) 

 

Otázka k diskusi: Která vlastnost kamene se nejčastěji objevuje v poezii a krásné 

literatuře a která naopak v publicistice či ve stylu odborném? Liší se v tomto ohledu jednotlivé 

styly? 

 



Závěrem můžeme konstatovat, že požadavky kladené na bakalářskou práci byly splněny 

a lze ji tudíž doporučit k obhajobě. 

 

Klasifikace: Výborně až velmi dobře, podle výsledku obhajoby. 

 

 

 

V Praze dne 10/8 2017                                                 PaedDr. Ilona Starý Kořánová, ÚBS FFUK 

       



 

 

 


