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Hodnocení bakalářské práce:   

Kritérum: Maximální 

počet bodů 

Získaný 

počet bodů 

Aktuálnost a přiměřenost tématu 10 10 

Formulace cílů a úroveň jejich naplnění 10 9 

Vhodnost a přiměřenost metodiky zpracování 10 10 

Vyváženost teoretické a praktické části, proporcionalita a návaznost 

jednotlivých kapitol 

10 9 

Přístup autora k řešení problematiky 10 10 

Úroveň zobecnění a formulace závěrů 10 9 

Reprezentativnost a rozsah použité literatury 5 4 

Práce s odbornou literaturou a dodržování bibliografických norem 10 10 

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 

Celkem 100 94 

 

Výsledek kontroly práce systémem Theses.cz:   shody nalezeny 

Nalezen pouze jeden shodný dokument, na hodnocení práce výsledek kontroly nemá vliv. 

 

 



Stručné verbální hodnocení:  

Zvolené téma bakalářské práce je přiměřené a stále aktuální. Cíle práce jsou v úvodu 

jasně formulovány. Teoretická část přináší přehled o slovní zásobě ruského a českého jazyka, 

přičemž autorka zpracovala problematiku kvalitně a přehledně, celá teoretická část je logicky 

uspořádána a vždy řádně odkazována. Jediným nedostatkem je chybějící pojednání o 

problematice mezijazykové ekvivalence, která je podstatná pro praktickou část. 

V úvodu praktické části je pečlivě vysvětlena její metodologie zpracování. Praktická 

část vychází z analýzy učebního souboru Raduga po-novomu, z níž byly excerpovány lexémy 

tematického okruhu sport, které byly následně analyzovány a komparovány z hlediska 

sémantického a etymologického. Praktická část práce je zpracována do přehledných tabulek, 

včetně barevného odlišení pro lepší názornost. Přínosné jsou i přehledy analyzovaných 

lexémů uvedené v přílohách práce. 

Závěry jsou formulovány na dobré úrovni, pouze v samotném Závěru mohly být 

všechny výsledky zrekapitulovány. Práce se zdroji je odpovídající, mohlo být však použito 

více ruských zdrojů. Celkově je práce kvalitní. Doporučuji ji k obhajobě. 

 

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Zhodnoťte vliv společného původu ruského a českého jazyka na slovní zásobu 

tematické oblasti sportu. Skutečně zde hraje roli fakt, že oba jazyky pochází ze 

společného prajazyka nebo zde jsou významnější jiné vlivy?  

2. Vysvětlete pojem mezijazykové ekvivalence a její druhy a uveďte příklady. Co 

rozumíte pod pojmem úplně ekvivalentní slova ve vaší práci? 
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