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OBLIGATORNÍ HODNOCENÍ

Osobní zaujetí téma-
tem

vysoké Průměrné malé Neuspokojivé
X

Splnění cíle a zadání 
BP

úplné z větší části částečné Nedostatečné
X

Výběr literatury bez výhrad Vyhovující neúplný Nedostatečný
X

Teoretické zpracování  
tématu 

výborné Průměrné spíše nízké Neuspokojivé
X

Samostatnost a pů-
vodnost zpracování BP

vysoká Uspokojivá nesamostatná Kompilát
X

Struktura BP logická velmi dobrá méně zdařilá Neuspokojivá
X

Jazyková úroveň BP výborná velmi dobrá dobrá Nedostatečná
X

Stylová úroveň BP výborná velmi dobrá dobrá Neodpovídající
X

Inspirativnost BP vysoká Uspokojivá nižší Nepatrná
X

Formální stránka BP výborná velmi dobrá dostatečná Nevyhovující
X

FAKULTATIVNÍ HODNOCENÍ

Úroveň výzkumu a ma-
teriálů; konzultace BP

vysoká uspokojivá nižší Žádná

Praktické zaměření BP Vysoké přiměřené nízké Žádné

Do příslušného rámečku vepište X.



Dodatečné poznámky a připomínky oponenta BP (podle uvážení):

Předložená BP se věnuje zajímavému tématu jak z hlediska kontrastnivního studia dvou jazy-
ků, tak konkrétní aplikace v překladatelské praxi. Jazyková úroveň práce je uspokojivá, i když 
místy narazíme na menší morfologické, syntaktické a ortografické prohřešky, jistou neobrat-
nost, anebo neznalost úzu: s. 10 – materiál se čerpá z českých mluvnic, s. 24 – vyší, s. 39 –
ústní korpus; ústní řeč, s. 41 – při pomoci přátelům, s. 49 – texty oblíbených a všem známým 
autorů; nejzáludnější moment nastává v době, kdy se musí použít správná forma, s. 50 – o tom 
můžu posoudit jako rodilá mluvčí, s. 51 – to že; také že.   

V seznamu použité literatury autorka neuvádí odděleně odbornou literaturu a excerpční pra-
meny, a tak se vedle sebe objeví Čechov A. P. a Čechová M., což působí nepřehledně.

V práci postrádám více příkladů z vlastní excerpce. Příklady převzaté z odborné literatury, 
internetových zdrojů  a další bakalářské práce jsou ovšem řádně citovány.    

Na s. 26 v oddílu 3.1.3 se jako konkurenční prostředek přechodníků uvádí slovesné jméno
podstatné. Jako konkurenční prostředek se však může vyskytnout i dějové substantivum (po 
návratu, pří četbě apod.), v práci o tom nenajdeme zmínku. Spojku aniž jako konkurenční 
prostředek autorka uvádí dvakrát (s. 25 a 45), pokaždé ji hodnotí jako spojku souřadící 
s významem odporovacím. Původně jde o význam slučovací, spíše ji však lze zařadit mezi 
spojky podřadící uvozující vedlejší věty způsobové (průvodní okolnosti). V tabulkách (s. 41-
43), kde se porovnává originál s překladem, autorka zapomněla podtrhnout sledovaný jev.
Tabulka č. 14 se v práci chybně objevuje dvakrát, na s. 34 a 38. 

Přes výše uvedené výtky práce vcelku splňuje cíle vytčené v zádání. Doporučuji ji k obhajobě 
a navrhuji hodnocení velmi dobře.

Otázky a doporučení k obhajobě BP:

1. Jak autorka získala (tab. 14, s. 34 a 38) frekvenci výskytů přechodníků z českých a 
ruských korpusů? Jak zněl dotaz pro vyhledávání požadovaných forem? 

2. Proč, když už pracovala s korpusem, frekvenčně neoddělila výskyt přechodníku pří-
tomného a minulého? 

3. Mohla by autorka nastínit frekvenční podíl jednotlivých konkurenčních prostředků při 
překladu z ruštiny do češtiny?

Klasifikace:          výborně              velmi dobře               dobře             nevyhověl(a)
                                                                     X
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