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Hodnocení bakalářské práce:   

Kritérum: Maximální 
počet bodů 

Získaný 
počet bodů 

Aktuálnost a přiměřenost tématu 5 5 

Formulace cílů a úroveň jejich naplnění 10 8 

Vhodnost a přiměřenost metodiky zpracování 10 9 

Vyváženost teoretické a praktické části, proporcionalita a návaznost 
jednotlivých kapitol 

10 6 

Přístup autora k řešení problematiky 10 9 

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 0 

Odborný přínos práce a možnost jejího praktického využití 5 4 

Úroveň komunikace s vedoucím práce 5 4 

Celkem 100 83 

100 – 91 bodů   výborně    

90 – 77 bodů  velmi dobře   

76 – 60 bodů dobře 

59 bodů a méně  nevyhověl 
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Stručné verbální hodnocení:  
 
V teoretické části práce autor porovnává artikulační charakteristiky českých a ruských vokálů 
a určuje vzájemné odlišnosti, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost při nácviku 
výslovnosti u českých mluvčích. Teoretický základ bakalářské práce je velice dobrý, autor 
zpracoval celou řádu odborných prací z fonetiky ruského a českého jazyka. Tím pádem 
bakalářská práce nabízí solidní teoretické východisko pro zlepšení artikulace ruských 
samohlásek u českých mluvčích.   
V praktické části  J. Hušek navrhl soubor fonetických cvičení, jejichž cílem je překonání 
rozdílů v artikulaci jednotlivých samohlásek v obou jazycích. Autor si je ovšem vědom toho, 
že jim navržená cvičení vycházejí pouze z teoretických poznatků a potřebují ověření v praxi i 
následnou korekturu. 
Nicméně BP má určitý odborný význam a přínos pro vyučovací praxi v oblasti fonetiky 
ruského jazyka. 
Nedostatek formální úpravy BP: chybí cizojazyčné resumé. 

 

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

Proč jste použil jako teoretický základ svého výzkumu práce představitelů Moskevské 
fonologické školy (oproti Petrohradské)?  

Na základě jakých metodických (resp. jiných) kritérií jste navrhoval způsoby překonání 
rozdílů v artikulaci ruských samohlásek českými mluvčími?  

 

Doporučuji práci k obhajobě:   ANO   

Navrhovaná klasifikace k obhajobě:  velmi dobře       

 

Datum:  3. 9. 2012 

 

Podpis vedoucího bakalářské práce:  

 

 

 
 
 
 
 
 


