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Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta 

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 

Posudek vedoucího bakalářské práce 

Jméno a příjmení studenta: Anna Koldcsiterová 

Název bakalářské práce: Česko-ruská slovní zásoba z oblasti sportu v porovnání 
Studijní obor: Specializace v pedagogice, český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Ruský 

jazyk se zaměřením na vzdělávání 

Titul, jméno a příjmení vedoucího práce: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. 

 

Hodnocení bakalářské práce:   

Kritérium: Maximální 
počet bodů 

Získaný 
počet bodů 

Aktuálnost a přiměřenost tématu 5 5 

Formulace cílů a úroveň jejich naplnění 10 10 

Vhodnost a přiměřenost metodiky zpracování 10 10 

Vyváženost teoretické a praktické části, proporcionalita a návaznost 

jednotlivých kapitol 

10 10 

Přístup autora k řešení problematiky 10 10 

Úroveň zobecnění a formulace závěrů 10 10 

Reprezentativnost a rozsah použité literatury 5 5 

Práce s odbornou literaturou a dodržování bibliografických norem 10 9 

Jazyková úroveň práce 10 9 

Formální náležitosti práce 5 5 

Úroveň cizojazyčného resumé 5 4 

Odborný přínos práce a možnost jejího praktického využití 5 5 

Úroveň komunikace s vedoucím práce 5 5 

Celkem 100 97 

 

Výsledek kontroly práce systémem Theses.cz:  shody nenalezeny shody nalezeny 

Míra podobnosti je méně než 5 %, nalezen 1 podobný dokument. Pro hodnocení práce je 

výsledek kontroly irelevantní. 
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Stručné verbální hodnocení:  

Předkládaná bakalářská práce je věnována porovnání slovní zásoby českého a ruského jazyka 

v oblasti sportu, přičemž jazykový materiál byl excerpován ze všech částí učebního souboru 

Raduga po-novomu. Cíl práce, který je formulován v jejím úvodu jasně a promyšleně, byl 

naplněn. Práce je psána kultivovaným českým jazykem, ojediněle se vyskytují formulace, které 

stylisticky neodpovídají naučnému stylu. Práce vychází z relevantních českých i cizojazyčných 

zdrojů, byly dodrženy všechny požadované formální náležitosti. 

Teoretická část práce vytváří základ, o který je opřena praktická část obsahující výsledky 

komplexní lingvistické analýzy excerpovaných lexémů. V úvodu k praktické části je popsána 

metodika sběru i zpracování jazykového materiálu. Výsledky analýzy jsou zpracovány a 

představeny přehledně, interpretace zjištění je na odpovídající úrovni. Práce má promyšlenou a 

logickou strukturu, praktická část poskytuje výsledky využitelné nejen jako základ pro možnou 

diplomovou práci, ale také jako materiál pro výuku. 

Práce splňuje požadavky kladené na formální i obsahovou stránku, svou praktickou částí 

požadovanou úroveň převyšuje. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Stručně zhodnoťte poměr tvarů maskulin a feminin v excerpovaném souboru a uveďte, 

zda i pro další lexémy existují femininní tvary, případně do jaké míry se v této oblasti 

využívá generické maskulinum. 

2. Porovnejte nejčastější gramatické odlišnosti mezi lexémy v obou jazycích a pokuste se 

zjištění zobecnit na substantiva a verba. 

 

 

 

Doporučuji práci k obhajobě:   ANO  NE 
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