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Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 

Posudek vedoucího bakalářské práce 

Jméno a příjmení studenta: Ivo Jelínek 

Název bakalářské práce: Česko-ruská slovní zásoba tématu fauna a flóra v porovnání 
Studijní obor: Specializace v pedagogice, Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — 

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání 

Titul, jméno a příjmení vedoucího práce: Mgr. Jakub Konečný 

 

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 10 

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 9 

Formální náležitosti práce 5 5 

Úroveň cizojazyčného resumé 5 5 

Odborný přínos práce a možnost jejího praktického využití 5 5 

Úroveň komunikace s vedoucím práce 5 5 

Celkem 100 99 

 

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

Bakalářská práce je zpracována v českém jazyce, její rozsah je nadprůměrný. Jazyk práce je 

odpovídající. Způsob zpracování teoretické části odpovídá požadavkům, které jsou na tento 

typ práce kladeny. Autor prokázal schopnost práce se zdroji, dovednost jejich kritického 

posouzení. Na základě analýzy učebního souboru Pojechali autor vytvořil tematický slovník 

pojmů fauny a flóry, které se nacházejí, v příloze je uveden přehled jejich výskytu (místo i 

četnost) v rámci celého souboru. Tyto informace následně využil při zpracování tematického 

česko-ruského slovníku, který obsahuje jednotlivé lexémy a k nim výklad etymologický a 

sémantický. 

 

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Odpovídá výsledná podoba práce původnímu záměru? Čím byly způsobeny případné 

změny? 

2. S jakými problémy a komplikacemi jste se musel během zpracování potýkat? Bylo 

něco, co Vás překvapilo? 

3. Jakým způsobem je možné Vaši práci dále využít? 

 

 

Doporučuji práci k obhajobě:   ANO  NE 

 

 

Datum: 17. dubna 2015 

 

Podpis vedoucího bakalářské práce:    Jakub Konečný 

 

 

 

 


