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Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta 

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 

Posudek vedoucího bakalářské práce 

Jméno a příjmení studenta: Dominika Doležalová 

Název bakalářské práce: Problematika výslovnosti anglického jazyka ruskými rodilými 

mluvčími a výslovnosti ruského jazyka anglicky hovořícími 
Studijní obor: Specializace v pedagogice,  Anglický 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 9 

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 5 

Odborný přínos práce a možnost jejího praktického využití 5 5 

Úroveň komunikace s vedoucím práce 5 5 

Celkem 100 97 
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Výsledek kontroly práce systémem Theses.cz:  shody nenalezeny shody nalezeny 

 

Výsledek kontroly práce systémem Turnitin:  shody nenalezeny shody nalezeny 

Nalezeny shody v rozsahu 2 % textu. Nalezené shody nemají vliv na původnost práce, práce 

je originální. 

Stručné verbální hodnocení:  

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu výslovnostních chyb rodilých mluvčích ruského 

jazyka v angličtině a naopak. Téma práce je velmi aktuální. Bakalářská práce je rozdělena do 

dvou částí, teoretická část je zpracována velmi kvalitně, podrobně, strukturovaně a přehledně, 

při zpracování byly využity relevantní odborné zdroje české i zahraniční provenience. Cíle 

práce byly formulovány velmi jasně a uváženě, autorce se podařilo je bezezbytku naplnit. 

Teoretická část práce poskytuje velmi kvalitní a propracovaný základ pro praktickou část, která 

je věnována charakteristice výslovnostních chyb, zjištěných analýzou ústního projevu 

respondentů. I tato část je zpracována velmi kvalitně. 

Práce obsahuje drobné chyby spíše formálního charakteru (například ne vždy je v odkazu 

uvedena konkrétní stránka). Z hlediska obsahového by bylo možné ještě podrobněji vysvětlit 

metodologii zpracování praktické části vč. informací o původu textů, využitých k následující 

analýze projevů. Uvedené výtky však v žádném případě nesnižují hodnotu práce, která je na 

velmi dobré úrovni. 

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Jakým způsobem probíhal sběr dat pro analýzu? Byli respondenti vybírání na základě 

nějakého klíče nebo se jednalo o dobrovolníky? Měli možnost se s textem seznámit 

dopředu? Byla jste přítomna pořízení nahrávek nebo je respondenti nahrávali doma a 

zasílali? 

Doporučuji práci k obhajobě:   ANO 
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