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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 9 

Vhodnost a přiměřenost metodiky zpracování 10 9 

Vyváženost teoretické a praktické části, proporcionalita a návaznost 

jednotlivých kapitol 

10 8 

Přístup autora k řešení problematiky 10 9 

Úroveň zobecnění a formulace závěrů 10 9 

Reprezentativnost a rozsah použité literatury 5 4 

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 4 

Úroveň komunikace s vedoucím práce 5 5 

Celkem 100 92 

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:  

Autorka si vytyčila jako hlavní cíl porovnat systém stupňování v ruském a anglickém jazyce. 

Tuto problematiku vhodně začlenila do kontextu obecného jazykového systému. V teoretické 

části je velmi podrobně zpracována klasifikace přídavných jmen v ruském a anglickém 

jazyce, přičemž autorka soustavně poukazuje na rozdíly v jazykovém systému obou jazyků.  

Samotnému stupňování je věnována praktická část práce, autorka detailně analyzovala systém 

a pravidla stupňování v jednotlivých jazycích a následně vše porovnala. V závěru mohla 

autorka nastínit využití toho materiálu v praxi.  

Velmi oceňuji, že autorka dokázala systematizovat poznatky o přídavných jménech a jejich 

stupňování za využití českých, ruských a anglických zdrojů, protože přístupy k dané 

problematice v anglické lingvistice jsou často odlišné od ruské či české lingvistické tradice. 

Po obsahové a formální stránce je práce na velmi dobré úrovni. 

 

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Uveďte příklad využití závěrů vaší práce v praxi. Domníváte se, že i přes rozdílnost 

systému stupňování přídavných jmen v  ruštině a angličtině lze toto porovnání na 

základní, střední či vysoké škole využít pro usnadnění osvojování tohoto materiálu? 

 

 

Doporučuji práci k obhajobě:   ANO  NE 

 

Navrhovaná klasifikace k obhajobě:  výborně velmi dobře      dobře     

      nevyhověl 
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