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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 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 5 

Odborný přínos práce a možnost jejího praktického využití 5 5 

Celkem 100 98 

 

Výsledek kontroly práce systémem Theses.cz:  shody nenalezeny shody nalezeny 

 

 

 



Stručné verbální hodnocení:  

Autor práce se zabývá porovnáním českých a ruských lexikálních jednotek zvoleného 

tematického okruhu. Cíle práce jsou v úvodu jasně vymezeny a lze konstatovat, že všechny 

cíle byly zcela naplněny. Práce vychází z teoretického pojednání o základních lingvistických 

pojmech, zejména pak se zaměřením na oblast lexikologie a slovní zásoby. Teoretická část je 

zpracována velmi přehledně, autor poukazuje na různé přístupy k problematice, přičemž 

vychází z odpovídající šíře odborných zdrojů. 

Největším přínosem práce je pak její praktická část, která se zabývá porovnáním 

konkrétních lexikálních jednotek. Princip výběru jednotek je jasně vymezen, vychází z vlastní 

kvantitativní analýzy učebního souboru Pojechali, jejíž výsledky jsou velmi pečlivě a 

přehledně zpracovány. Samotné zpracování jednotlivých hesel je rovněž velmi komplexní a 

přehledné, přičemž je vysvětlována nejen etymologie a významy jednotlivých jednotek, ale 

analyzovaná slova jsou uváděna i v možných slovních spojeních a frazémech, což je velmi 

přínosné.  Vytknout lze snad pouze dvě drobnosti, jednak kapitola 3 by spíše měla předcházet 

kapitole 2, neboť kapitola 3 je pro kapitolu 2 východiskem, jednak bych doporučila před 

samotným uvedením tabulek v praktické části a v přílohách podrobně vysvětlit princip 

konstrukce tabulky, aby bylo zcela jasné, co který symbol/číslo znamená. To jsou však jen 

detaily, které rozhodně neubírají na kvalitě práce.  

I po formální stránce práce splňuje všechny požadavky kladené na bakalářské práce, 

práce obsahuje všechny povinné části, jazyk práce je taktéž na velmi dobré úrovni, způsob 

práce se zdroji je rovněž precizní.  

Práci považuji za nadprůměrnou, a proto je mi potěšením doporučit práci k obhajobě. 

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Porovnejte obsah a rozsah slova „hřib“ a „гриб“ v češtině a ruštině. 

2. Jaký nový význam má v současné ruštině slovo „собака/собачка“?  

3. Z jakého důvodu, podle Vašeho názoru, autoři souboru Pojechali uvádějí tak velké 

množství názvů živočichů a rostlin, zejména v 1., 2. díle a Rychlém startu? Je to 

opravdu nutná slovní zásoba pro počáteční fázi výuky cizího jazyka?  

Doporučuji práci k obhajobě:   ANO  NE 
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