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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 C

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi B

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí C

1.5 Interpretace výsledků C

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí B-C

1.7 Logičnost výkladu C

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů B

Slovní komentář:
V teoretických východiscích bylo třeba věnovat více pozornosti zkoumané problematice, jejíž 
některé aspekty jsou pojaty velmi povrchně na úkor jiných (zbytečně zařazených) pasáží. Rovněž 
autorčiny závěry v teoretické části jsou dosti zjednodušené.
Seznam použité literatury je celkem obsáhlý a zahrnuje i zahraniční tituly. V uvedené bibliografii i 
v práci samotné však  autorka opomíjí významnější práce lingvistů, zabývajících se  danou 
problematikou (např. Žaža, Nedomová).
Praktická část DP rozsahem převažuje, což vzhledem k charakteru práce a množství uvedených 
pojmů ve slovníku  nepovažuji za nedostatek.  Slovník by  mohl mít praktické využití, jeho tištěná 
podoba (součást práce) by však  vyžadovala pečlivější zpracování.

2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE

Kritérium Hodnocení (A-D)

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu B

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu B



2.3 Dodržení citační normy B-C

2.4 Dodržení stylové normy C

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace C

Slovní komentář:
V práci se objevuje značná nejednotnost v oblasti interpunkce (včetně označování přízvuků pouze v 
některých ruských slovech), v citacích. Nedostatečná korektura nezachytila kromě zapomenuté 
autorčiny poznámky (v obsahu i v textu samotném) také řadu překlepů a bohužel i hrubých chyb 
morfologických, syntaktických i stylistických (např. str. 5, 15, 35, 40, 47 atd.). Postrádám rovněž 
některé náležitosti diplomové práce (např. resumé).

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE

Práci doporučuji k obhajobě.

Slovní komentář: Přes uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě.

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU

4.1 S jakými výukovými materiály pro rusky mluvící studenty češtiny se diplomantka 
seznámila? Prosím o  stručné  zhodnocení vzhledem ke zpracovávanému tématu.  

4.2  Proč se autorka nezmínila o čtyřvalenčních slovesech?
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5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE
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