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Hodnocení bakalářské práce:

Kritérum: Maximální 
počet bodů

Získaný 
počet bodů

Aktuálnost a přiměřenost tématu 10 10

Formulace cílů a úroveň jejich naplnění 10 10

Vhodnost a přiměřenost metodiky zpracování 10 9

Vyváženost teoretické a praktické části, proporcionalita a návaznost 
jednotlivých kapitol

10 7

Přístup autora k řešení problematiky 10 10

Úroveň zobecnění a formulace závěrů 10 9

Reprezentativnost a rozsah použité literatury 5 3

Práce s odbornou literaturou a dodržování bibliografických norem 10 10

Jazyková úroveň práce 10 10

Formální náležitosti práce 5 5

Úroveň cizojazyčného resumé 5 5

Odborný přínos práce a možnost jejího praktického využití 5 3

Celkem 100 91

100 – 91 bodů výborně

90 – 77 bodů velmi dobře

76 – 60 bodů dobře

59 bodů a méně nevyhověl



Stručné verbální hodnocení: 

Cíl práce, který si autorka vytyčila, byl splněn – podala ucelený přehled klasifikace 
přídavných jmen v porovnávaných jazycích a detailně se věnovala jejich stupňování.

Teoretické poznatky byly kvalitně a velice přehledně zpracovány, přivítala bych však 
důslednější odlišení teoretické a praktické části.

Práce je psána kultivovaným jazykem. Vytknout je možno občasné nepřesnosti v terminologii 
(např. označování sufixů a koncovek).

Uvedenou literaturu by bylo dobré rozšířit o další ruské autory. 

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

1) K jakému typu skloňování patří přídavné jméno upřímný v ruštině? (s.19, 24)

2) Uveďte příklad praktického využití srovnání komparace adjektiv v ruštině a angličtině.

Doporučuji práci k obhajobě: ANO

Navrhovaná klasifikace k obhajobě: výborně
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