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Jméno a příjmení studenta: Markéta Krucká 

Název bakalářské práce: Vybrané aspekty přechylování v ruském a českém jazyce 
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 10 

Přístup autora k řešení problematiky 10 10 

Úroveň zobecnění a formulace závěrů 10 9 

Reprezentativnost a rozsah použité literatury 5 5 

Práce s odbornou literaturou a dodržování bibliografických norem 10 10 

Jazyková úroveň práce 10 10 

Formální náležitosti práce 5 4 

Úroveň cizojazyčného resumé 5 4 

Odborný přínos práce a možnost jejího praktického využití 5 5 

Úroveň komunikace s vedoucím práce 5 5 

Celkem 100 97 

 

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

Celkem byly nalezeny 2 shody s internetovými texty obsahujícími pasáže, které však autorka 

práce řádně cituje a odkazuje na primární pramen. Zjištěné výsledky tedy lze považovat za 

irelevantní s ohledem na hodnocení práce. 



2 

Stručné verbální hodnocení:  

Studentka ve své bakalářské práci zpracovává zajímavé a aktuální téma. Všechny stanovené 

cíle byly splněny, namísto tematického slovníku povolání a profesí jsou součástí práce přehledy 

slovní zásoby, a to jak zvlášť podle zdrojových materiálů, tak i souhrnně podle morfologických 

charakteristik. 

Práce je rozdělena na dvě části. Při zpracování teoretické části bylo využito dostatečné množství 

relevantní tuzemské i zahraniční literatury. Autorka prokázala schopnost kriticky posuzovat a 

hodnotit informace obsažené v různých zdrojích, dokázala získané informace odpovídajícím 

způsobem zpracovat a korektně prezentovat v textu. 

Praktická část bakalářské práce obsahuje popis zpracování, charakteristiku zdrojů 

excerpovaného materiálu a následně přehledné tabulky s výsledky analýzy opatřené 

relevantními komentáři. Výsledky porovnání učebních souborů jsou graficky zpracovány a 

následně interpretovány. V závěru této části studentka naznačuje možnosti dalšího výzkumu. 

Předkládaná bakalářská práce přesahuje požadavky kladené na tento typ bakalářské práce. 

Z hlediska obsahu i formálního zpracování se jedná o kvalitní výstup, který může posloužit jako 

výchozí bod dalšího lingvistického bádání či jako materiál vhodný k lingvodidaktickému 

zpracování. 

Resumé (české i ruské) by mělo být řazeno na konci vlastního textu práce (po seznamu 

použitých zdrojů), nikoliv až za přílohami, jak je to v této práci. 

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Jaké jsou nejčastější prostředky využívané k přechylování v obou jazycích? 

2. Existují i v češtině případy, kdy přechýlený tvar již není neutrální (viz v ruštině 

například секретарь – секретарша)? 

 

Doporučuji práci k obhajobě:   ANO  NE 

Datum: 11. prosince 2016 

 

Podpis vedoucího bakalářské práce:  Jakub Konečný 


