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Formální stránka práce 

Přehlednost a členění práce A      

Úroveň jazykového zpracování A      

Dodržení citační normy  B     

Obsahová stránka práce 

Formulace cílů práce   C    

Práce s odbornou literaturou (uvádění zdrojů, kritický přístup)  B     

Metodika zpracování výzkumného problému A      

Úroveň analytické a interpretační složky    D   

Formulace závěrů a splnění cílů práce    D   

Originalita a odborný přínos práce   C    

Odůvodnění hodnocení práce: 

 

Silnou stránkou předložené práce je propracovaná a důkladně popsaná metodologie práce 

s korpusem. Tato část je ale možná až příliš obsáhlá na úkor jiných částí práce –  chybí například 

teoretický popis zkoumaných jevů (tj. gramatický popis zájmen, stažených tvarů, detailnější popis 

stylů a jejich rysů).  

 Připravený korpus je pečlivě zpracovaný, proto je škoda, že studentka neanalyzovala více 

jevů – z tohoto pohledu šlo z korpusu jistě vytěžit mnohem více. Výsledná desetistránková 

analýza tak v porovnání se zbytkem práce působí stroze, neúplně a je jednoznačně nejslabším 

článkem práce. Jako zásadní chybu vytýkám analýzu frekvence zájmena we v technických textech 

bez zahrnutí pádového tvaru us (což autorka sama přiznává na str. 47). Takto získané výsledky 

mohou být tedy značně zavádějící. 

 Co se týká formátu, výběr grafů není ideální (např. výsledky v grafu 1 by mnohem lépe 

ilustroval koláčový graf), dále studentka nepoužívá konzistentně kurzívu pro příklady a příklady 

z korpusu nejsou uvedeny v celých větách.  

 

Otázky k obhajobě: 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 Your diachronic analysis works with a time span of 10 years. Is it a sufficient period for 

languages/style tendencies to demonstrate? Could you support your answer by research 

findings/literature? 

 Your thesis aims to analyse stylistic features of the papers written by Czech well-established 

scientists. Are they always the authors of the texts?  

 

Celkové hodnocení
*
   C    

Datum: 2. června 2020 Podpis: Dagmar Masár Machová, v. r. 

 

                                                 
*
 Výsledná známka není aritmetickým průměrem jednotlivých kritérií hodnocení práce. 


