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OPONENTSKÝ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

 

 

Hubáček, Miroslav (2014): Das Niederländische: Zu seinem Status zwischen eige-

ner westgermanischer Standardvarietät und einer Varietät des Niederdeutschen. 

ÚGS FF UK v Praze, 45 str., bez CD-ROMu, opravená verze, vedoucí: Dr. Phil. 

Boris Blahak, M.A. 

 
 

Předkládaná bakalářská práce má pohnutou historii. Aby bylo zřejmé, v jakém kon-

textu tento posudek vznikl, tak ji zde v krátkosti zrekapituluji:  

 

(a) V květnu roku 2014 předal autor osobě pověřené administrací závěrečných prací 

na ÚGS FF UK bakalářskou práci bez úvodních listů. Po upozornění, že práce takto 

nesplňuje požadavky na zpracování, autor předložil doplněnou verzi.  

(b) Tato verze pak proběhla standardním procesem posouzení, přičemž práce 

z důvodu velkého množství pochybení na takřka všech rovinách zpracování nebyla 

doporučena k obhajobě, a to jak oponentem, tak i vedoucím.  

(c) Na konci července 2014 se mi do rukou dostala revidovaná verze textu, která již 

od pohledu nesplňovala požadavky na minimální rozsah bakalářské práce. Autora 

jsem na tuto skutečnost upozornil e-mailem, což z hlediska mé role jakožto oponenta 

v žádném případě nebylo mou povinností.  

(d) Autor poté předložil k posouzení verzi, na kterou se vztahuje tento posudek.  

 

Bohužel musím konstatovat, že ani tato verze nesplňuje základní požadavky na zpra-

cování bakalářské práce stanovené Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. 

Tyto požadavky jsou uveřejněné např. zde: http://www.ff.cuni.cz/2014/06/opatreni-

dekana-c-102014-pravidla-pro-evidenci-odevzdavani-obhajovani-zverejnovani-

zaverecnych-praci/ 

 

Rozsah předložené práce činí cca 56 tisíc znaků (včetně poznámek, obsahu, seznamu 

literatury a mezer; bez analyzovaných textů, které mají charakter přílohy), což je mé-

ně než požadovaný rozsah 72 tisíc znaků, resp. 40 normostran. Na tomto místě přitom 

zdůrazňuji následující: Vedoucí prací o těchto požadavcích vědí a studenty o nich 

informují. Ani v nejmenším nepochybuji o tom, že se tak stalo i v tomto případě. A i 
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kdyby ne, je povinností každého studenta zjistit si požadavky na závěrečnou práci a 

zařídit se podle nich. Zodpovědnost za jejich (ne)dodržení nesou každopádně pouze a 

jedině sami autoři závěrečných prací.  

 

O autorově motivaci k opakovanému předkládání textů, které jsou v rozporu se zá-

kladními regulemi, podle nichž se bakalářské práce řídí, mohu ze své pozice oponen-

ta jen spekulovat. Mých úkolem však není chápat autora, ale posoudit jeho práci, což 

tímto také činím.     

 

ZÁVĚR 
 

Předložená práce nesplňuje požadavky kladené na závěrečné práce v této fázi 

studia. Práci proto NEDOPORUČUJI K OBHAJOBĚ A NAVRHUJI JEJÍ 

PŘEPRACOVÁNÍ.  
 

 

V Praze, dne 25. 8. 2014                                         

                                                           

                                                                             ……………………………….. 

                                                                                     Martin Šemelík, Ph.D.         


