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Hodnocení bakalářské práce:   

Kritérum: Maximální 
počet bodů 

Získaný 
počet bodů 

Aktuálnost a přiměřenost tématu 5 5 

Formulace cílů a úroveň jejich naplnění 10 8 

Vhodnost a přiměřenost metodiky zpracování 10 8 

Vyváženost teoretické a praktické části, proporcionalita a návaznost 

jednotlivých kapitol 

10 7 

Přístup autora k řešení problematiky 10 8 

Úroveň zobecnění a formulace závěrů 10 6 

Reprezentativnost a rozsah použité literatury 5 3 

Práce s odbornou literaturou a dodržování bibliografických norem 10 8 

Jazyková úroveň práce 10 8 

Formální náležitosti práce 5 4 

Úroveň cizojazyčného resumé 5 4 

Odborný přínos práce a možnost jejího praktického využití 5 4 

Úroveň komunikace s vedoucím práce 5 5 

Celkem 100 78 

 

Výsledek kontroly práce systémem Theses.cz:  shody nenalezeny  
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Stručné verbální hodnocení:  

Práce se zabývá velmi aktuální problematikou užívání zkratek a zkratkových slov v jazyce, 

která je však po teoretické stránce v současné době opomíjena, z čehož vyplývá i omezenější 

počet dostupných relevantních zdrojů pro zpracování práce, což se logicky promítá do 

teoretické části. I přes tuto obtíž se autorce podařilo zpracovat základní přehled o zkracování 

jako slovotvorném procesu a uvést základní klasifikace zkratek, byť v některých pasážích 

působí teoretická část nepřehledně. V praktické části autorka provedla excerpci zkratek a 

zkratkových slov ze zvoleného internetového portálu, excerpovaný materiál pak následně 

roztřídila a na základě klasifikace uvedené v teoretické části a porovnání s českým jazykem 

seřadila do přehledných tabulek. Jen zjištěné výsledky v teoretické i praktické části mohly být 

detailněji sumarizovány. Cíle práce byly naplněny. Po formální stránce je práce na dobré 

úrovni, rovněž práce s odbornou literaturou je odpovídající. 

 

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Stručně uveďte základní klasifikaci zkratek a zkratkových slov, ze které jste vycházela 

v praktické části. 

2. Uveďte jednotlivé způsoby, jak lze přeložit ruské zkratky do češtiny, a uveďte 

příklady z vaší praktické části. Lze z toho vyvodit nějaké závěry o zkracování jako 

slovotvorném procesu v češtině a ruštině? 

3. Domníváte se, že je třeba prezentovat zkratky a zkratková slova ve výuce ruštiny jako 

cizího jazyka? Případně od jaké úrovně a proč? Případně uveďte příklady vhodných 

zkratek a zkratkových slov pro osvojení. 
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