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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 10

Vhodnost a přiměřenost metodiky zpracování 10      10

Vyváženost teoretické a praktické části, proporcionalita a návaznost 
jednotlivých kapitol

10 8

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 9

Jazyková úroveň práce 10 9

Formální náležitosti práce 5 5

Úroveň cizojazyčného resumé 5 4

Odborný přínos práce a možnost jejího praktického využití 5 5

Úroveň komunikace s vedoucím práce 5 5

Celkem 100 94

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: 

Bakalářská práce se zabývá velmi aktuální tematikou slovní zásoby internetu, cíle práce jsou 
jasně formulovány a lze konstatovat, že byly naplněny. Metodika zpracování byla zvolena 
vhodně. Teoretická část práce pojednává v obecnější rovině o slovní zásobě a přejímání slov, 
podrobněji se pak zabývá přejímáním do ruštiny, češtiny a angličtiny, přičemž vyhodnocuje 
shodné a rozdílné znaky. Tato část je zpracována pečlivě, uvádí řadu konkrétních příkladů. 
Druhý oddíl teoretické části pojednává o masmédiích a internetu a s nimi spojeném vlivu 
angličtiny na češtinu a ruštinu. Teoretická část vychází z odborné literatury i řady 
elektronických zdrojů, které jsou pečlivě uváděny dle platné citační normy. Velkým přínosem 
je pak praktická část práce, která obsahuje velké množství slov a slovních spojení 
používaných ve spojitosti s internetem. Jednotlivá hesla jsou zpracována přehledně do tabulky 
s důrazem na výslovnost v ruštině. Dále jsou pak analyzovány složeniny k této tematice a 
internetové zkratky. Z práce je zjevné, že autorka musela věnovat zpracování práce mnoho 
času, protože musela projít velké množství internetových stránek, aby bylo možné 
nashromáždit tak obsáhlý materiál. Rovněž můžeme ocenit kreativitu v jeho zpracování. 
Výsledky práce mají velký potenciál pro využití v praxi, mohou se však stát i základem pro 
teoretické bádání v této nové jazykové oblasti.

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

1. Při procházení webových stránek jste jistě našla mnoho dalších slov či slovních 
spojení k tématu. Zdůvodněte, proč jste do slovníčku uvedla právě tato hesla. Jaký byl 
klíč k jejich výběru?

2. Domníváte se, že by se v budoucnu mohly prosadit i internetové zkratky ze slov či 
slovních spojení češtiny nebo ruštiny? Zdůvodněte své stanovisko.

Doporučuji práci k obhajobě: ANO

Navrhovaná klasifikace k obhajobě: výborně

Datum: 4. 9. 2012

Podpis vedoucího bakalářské práce:     Lenka Havelková, v. r.




