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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie B 

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 B 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí B 

1.7 Logičnost výkladu A 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů B 

 

Slovní komentář: 

 

Práce se zabývá tématem, které je z hlediska lingvistiky velmi zajímavé a pro didaktiku češtiny 

jako cizího jazyka přínosné. Teoretická část je zpracována solidně, jen občas není zcela zřejmý 

přechod mezi citovanou literaturou a komentářem autorky, který byl odbornou literaturou 

inspirovaný. V praktické části oceňuji velmi podrobnou analýzu chyb vzniklých z interference, 

nicméně postrádám analýzu příčin chyb ostatních. Takto si čtenář nemůže udělat celkový 

obrázek o typologii chyb u ruskojazyčných studentů, kteří jsou v češtině na úrovni A1 a A2. 

Zároveň mi není zcela jasné, jak byly ostatní chyby vyčleněny, která kritéria se zde uplatňovala. 

Práce je poměrně přehledně uspořádána a výklad je logický.  

 

 

 



2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu B 

2.3 Dodržení citační normy B 

2.4 Dodržení stylové normy A 

2.5 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace C 

 

Slovní komentář: 

 

V práci se bohužel vyskytuje velké množství interpunkčních chyb, překlepů a dalších 

jazykových nedostatků.  

 

 

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: 

 

Oceňuji podrobnou analýzu chyb vzniklých z interference, nicméně tím, že nejsou nijak 

včleněny do kontextu chyb obecně, není možné výsledky zcela zobecnit. I tak se ale domnívám, 

že práce přinesla mnohé relevantní výsledky. Bohužel práce obsahuje množství jazykových 

chyb, což značně snižuje celkové hodnocení vzhledem k faktu, že se jedná o práci obhajovanou 

na katedře českého jazyka.  

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Upřesněte postup při zařazování chyb k chybám vzniklým z interference a k chybám 

ostatním.  

4.2 Jak lze Vaše zjištění využít v praxi? 

4.3 Lze spatřit v interferenci paralelu k hypergeneralizacím, které se uplatňují u dětí při 

osvojování mateřského jazyka? 
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