
1 

Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 

Posudek vedoucího bakalářské práce 

Jméno a příjmení studenta: Anna Klimets 

Název bakalářské práce:  Русские и чешские народные традиции в период Рождества 
Studijní obor: Specializace v pedagogice,  Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — 

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání 

Titul, jméno a příjmení vedoucího práce: PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D. 

 

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 9 

Přístup autora k řešení problematiky 10 10 

Úroveň zobecnění a formulace závěrů 10 10 

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 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 98 

 

Výsledek kontroly práce systémem Theses.cz:  shody nenalezeny shody nalezeny 
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Stručné verbální hodnocení:  

Autorka si jasně stanovila cíle bakalářské práce, které byly beze zbytku naplněny. Hlavním 

cílem práce bylo porovnání ruských a českých tradic vánočního období, lze konstatovat, že ke 

komparativní analýze přistupovala autorka velmi pečlivě, podrobně byly analyzovány 

jednotlivé tradice v ruském a v českém kulturním prostředí, přičemž se ale nejedná o pouhý 

popis, ale skutečné porovnání a reflexi. Bakalářská práce je velmi přehledně uspořádána, 

psána kultivovaným, spisovným, odborným jazykem. Práce s odbornou literaturou a prameny 

je na velmi dobré úrovni. 

Celkově lze práci hodnotit jako velmi zdařilou, její výsledky by mohly být využity ve 

výukové praxi v oblasti ruských reálií. 

Práce splňuje všechny požadavky kladené na bakalářskou práci, a proto doporučuji 

k obhajobě. 

 

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. V kapitole 5.2 píšete o tradicích věštění. Domníváte se, že některé druhy „vánočního“ 

věštění se dnes praktikují? 

2. Uveďte, ve kterých vánočních tradicích spatřujete mezi ruskou a českou společností 

největší rozdíly. 

3. Shodují se některé české nebo ruské tradice s tradicemi britskými či americkými? 

Případně které a jak?  
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