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Hodnocení bakalářské práce:   

Kritérium: Maximální 

počet bodů 

Získaný 

počet bodů 

Aktuálnost a přiměřenost tématu 10 8 

Formulace cílů a úroveň jejich naplnění 10 8 

Vhodnost a přiměřenost metodiky zpracování 10 7 

Vyváženost teoretické a praktické části, proporcionalita a návaznost 

jednotlivých kapitol 

10 6 

Přístup autora k řešení problematiky 10 7 

Úroveň zobecnění a formulace závěrů 10 5 

Reprezentativnost a rozsah použité literatury 5 4 

Práce s odbornou literaturou a dodržování bibliografických norem 10 8 

Jazyková úroveň práce 10 7 

Formální náležitosti práce 5 4 

Úroveň cizojazyčného resumé 5 4 

Odborný přínos práce a možnost jejího praktického využití 5 4 

Celkem 100 72 

 

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

 

 

 



Stručné verbální hodnocení:  

Předkládaná bakalářská práce je věnována zkratkám a zkratkovým slovům v ruském a českém 

jazyce v porovnání. Práce je rozdělena na dvě části – v teoretické části autorka kompiluje 

informace z několika českých a ruských zdrojů, v praktické části předkládá výsledky vlastní 

excerpce. Práce je psána českým jazykem, bohužel v textu se ve větší míře objevují chyby 

gramatické i pravopisné, některé formulace odpovídají spíše publicistickému či uměleckému 

stylu a nejsou tak příliš vhodné do textu odborného. 

Ačkoliv měla autorka při použití zdrojů pouze omezené možnosti, neboť dostupné prameny 

nejsou příliš aktuální, způsob práce s nimi mohl být lepší. Teoretická část práce je pouze 

přehledová, studentka bohužel nepřistoupila k této části práce nijak invenčně a pouze přepsala 

klasifikace a příklady ze zdrojů (převážně učebnicového charakteru). Z hlediska formálního i 

obsahového zpracování je práce velmi nejednotná, v některých částech jsou uváděny překlady 

pojmů do ruštiny, jinde překlady chybí, jednotlivé kategorie studentka demonstruje pouze 

příklady ze zdroje a převážně pouze v jednom jazyce – mezijazykové porovnání je v tomto 

případě ztížené. 

Úroveň praktické části bakalářské práce je mírně vyšší, než úroveň teoretické. Studentka zde 

předkládá výsledky excerpce zkratek a zkratkových slov, které třídí dle zvolené klasifikace. Za 

velmi nízkou pokládám úroveň interpretace výsledků jazykové analýzy. V podstatě se jedná 

pouze o verbalizaci výsledků a jejich popis, nikoliv o představení širšího kontextu a hlubších 

souvislostí. 

Drobnou výtku mám i k použití autorského my v textu práce – na mnoha místech, zejména je-

li výskyt takových formulací na jedné stránce textu vyšší, působí text nepřirozeně, vhodnější 

by z mého pohledu bylo užití pasivních konstrukcí. 

Práci, byť je spíše průměrné úrovně, i přes uvedené výtky doporučuji k obhajobě. 

 

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Odůvodněte, prosím, výběr zdroje, ze kterého byl jazykový materiál excerpován, a 

také zvolenou dataci (2006 a 2018). 

2. Pokuste se rozvést a skutečně interpretovat (formulovat důvody zjištění) výsledky 

uváděné v praktické části – zejména ve shrnutí v kapitole 3.3. 

3. Sledovala jste v rámci své práce také četnost použití zkratek v textech v česko-ruském 

porovnání? Vyskytují se v českých textech zkratky a zkratková slova ve srovnatelné 

míře jako v ruském jazyce? 
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