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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie C 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury B 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi B 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí B 

1.5 Interpretace výsledků C 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí C 

1.7 Logičnost výkladu A 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů C 

 

Slovní komentář: Práce si kladla za cíl ukázat, že (spíše než zjistit, zda) interference 

mateřského jazyka patří u rusky mluvících studentů češtiny jako cizího jazyka k nejčastějším 

typům/zdrojům morfologických chyb v písemném projevu. V teoretické části přiblížila 

typologii chyb a popsala hlavní morfologické rozdíly mezi češtinou a ruštinou, v části 

praktické (kratší než ta teoretická) analyzovala morfologické chyby v krátkých textech na 

zadané téma, získaných od anonymizovaných ruskojazyčných studentů češtiny na úrovni A1 

až A2. Ačkoli analýza ani anotace jiných než interferenčních chyb není součástí práce, autorka 

vyvozuje závěry o tom, jak časté jsou interferenční chyby ve srovnání s ostatními. Práce 

postrádá hypotézu vyvozenou z odborné literatury: spíše se snaží dokázat to, o čem byla její 

autorka přesvědčena již před jejím napsáním. Na mikroúrovni je analýza provedena kvalitně, 

interpretační chyby a nepřesnosti jsou vzácné. 

 

2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 



 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu B 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu B 

2.3 Dodržení citační normy C 

2.4 Dodržení stylové normy A 

2.5 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace D 

 

Slovní komentář: Na kolektivní publikaci Čeština – řeč a jazyk se v práci soustavně odkazuje 

jako na práci jediné autorky. Do citací odborné literatury autorka práce neváhá přidávat 

vlastní příklady (s. 20). V práci se nachází více než 40 chyb v interpunkci (přičemž absence 

čárky za vloženou vedlejší větou i před jako je je soustavná), více než 20 překlepů (řada 

z nich v citátech odborné literatury), 7 chyb ve shodě přísudku s podmětem a 10 chybných 

pádových tvarů. Užívání kurzívy je naprosto nesoustavné, spojovník a pomlčka se prakticky 

nerozlišují, údaje v závorkách se nezřídka objevují až za ukončením věty, do níž náležejí. Pro 

6. pád se bez vysvětlení užívá termínů lokál i lokativ. 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na daný typ závěrečné kvalifikační práce v oboru 

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání. 

 

Práce je v souladu se zásadami citační etiky. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: Domnívám se, že jak celková koncepce (zejména kvantitativní srovnávání 

analyzovaných jevů s těmi, které jsou v práci pouze vyjmenovány), tak formální úroveň 

srážejí posuzovanou práci na hranici přijatelnosti. Autorka však současně ukázala, že dokáže 

sestavit ze široké množiny odborných textů koherentní a smysluplný výklad, a podala 

v zásadě přesvědčivý rozbor interferenčních chyb ve zkoumaném materiálu včetně jejich 

typologie. Proto práci k obhajobě doporučuji. 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 „Minulý čas u obou jazyků sice vyjadřuje rod a číslo, ale ne osobu. Každý jazyk tuto situaci 

vyřešil jinak.“ (Str. 45.) Který jiný pojem/termín než minulý čas měl být použit v této pasáži, 

tak aby dávala smysl? 

4.2 Není pravda, že student, který napsal Špindleruvom, „použil české již kompletně vytvořené 

přivlastňovací adjektivum Špindlerův a přidal k němu v pořadí druhou pádovou koncovku -ом“ 

str. 40). Co jste tu pokládala za první koncovku a co je to ve skutečnosti? 
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