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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

A

1.3

Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi

A

1.4

Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí

A-B

1.5

Interpretace výsledků

A

1.6

Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí

A-B

1.7

Logičnost výkladu

A

1.8

Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů

A

Slovní komentář: Velké místo je věnováno teoretickým východiskům, která svým rozsahem působí
samoúčelně. Kladem je, že na tuto teorii jsou odkazy v průběhu práce s vlastním textem. Chybí
kvantifikovaná zmínka o číslovkách a případný rozbor číslovkové deklinace odvozené ze
syntaktických vazeb. Přechody substantiv v rámci vývoje od zanikajícího deklinačního typu k
produktivnímu jsou pouze naznačeny (s. 101). Na s. 69 jsou zvláštní termíny „slovesa
aktivní/pasivní“. Na s. 73 v tabulce špatný výpočet (celkem vychází 343). Je velká škoda, že syntax
není ošetřena grafem. Pak by tvrzení na straně 102 bylo opřeno o konkrétní závěr výzkumu.
2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE
Kritérium

Hodnocení (A-D)

2.1

Adekvátnost horizontálního členění textu

A

2.2

Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu

A

2.3

Dodržení citační normy

A

2.4

Dodržení stylové normy

A

2.4

Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace

B

Slovní komentář: V práci jsou ponechány chyby, např. ve vlastním poděkování, s. 68 -zastopenou chybí -u-, s. 97-„…že v textu v malé…“ chybí se.

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE
Předložená práce splňuje
požadavky kladené na daný typ závěrečné kvalifikační práce
v oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - český jazyk.
Práce je v souladu se zásadami citační etiky.
Práci

doporučuji

k obhajobě.

Slovní komentář: Jedná se o pečlivě zpracovaný pramen, kterému nebyla dosud věnována
pozornost.
4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU
4.1

Dají se v distribuci přívlastků (antepozice/postpozice) najít nějaká pravidla?

4.2

Liší se jazyk citátů od jazyka díla? Lze tedy odhadnout, jaký byl po jazykové stránce
výchozí text citátů?

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
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