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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 6 

Vhodnost a přiměřenost metodiky zpracování 10 6 

Vyváženost teoretické a praktické části, proporcionalita a návaznost 

jednotlivých kapitol 

10 7 

Přístup autora k řešení problematiky 10 5 

Úroveň zobecnění a formulace závěrů 10 5 

Reprezentativnost a rozsah použité literatury 5 3 

Práce s odbornou literaturou a dodržování bibliografických norem 10 8 

Jazyková úroveň práce 10 7 

Formální náležitosti práce 5 4 

Úroveň cizojazyčného resumé 5 4 

Odborný přínos práce a možnost jejího praktického využití 5 3 

Úroveň komunikace s vedoucím práce 5 5 

Celkem 100 68 

 

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

Autorka si v úvodu práce jasně stanovila cíle, které byly víceméně naplněny, nicméně některé 

by si zasloužily hlubší zpracování, vyhodnocení a porovnání napříč sledovanými jazyky a 

kulturami. Teoretická část jednak pojednává o slovní zásobě a jejím vztahu ke kultuře, tato 

kapitola mohla být vzhledem k tematickému zaměření práce rozpracována daleko podrobněji 

a precizněji, takto přináší pouze základní poznatky bez hlubšího zakotvení, například by bylo 

vhodné vysvětlit některé základní pojmy jako například „reálie“ či „lingvoreálie“. Druhá 

kapitola teoretické části pak porovnává jednotlivé svátky a tradice vánočního a velikonočního 

období v České republice, Ruské federaci a Velké Británii, tato část je poměrně obsáhlá a 

pečlivě zpracovaná, někdy mohlo být více zdůrazněno porovnání místo podrobných popisů 

svátků a tradic ve sledovaných kulturách. 

Praktická část pak přináší analýzu vybrané slovní zásoby, autorka mohla ještě lépe vysvětlit 

metodiku zpracování praktické části, jakož i kritéria výběru jednotlivých hesel i uváděných 

slovních spojení. Jednotlivá hesla jsou uváděna v přehledných trojjazyčných tabulkách, 

některá porovnání, vyhodnocení a interpretace jsou však pouze povrchní a zasloužila by 

hlubší analýzu. Taktéž zhodnocení a interpretace výsledků mohly být podrobnější. 

Po formální stránce je práce na průměrné úrovni, taktéž rozsah zdrojů mohl by být větší, 

zejména z pohledu zdrojů v ruském a anglickém jazyce. Práce vychází primárně se zdrojů 

českých, avšak vzhledem k charakteru práce mohla být proporcionalita zdrojů v jednotlivých 

jazycích vyrovnanější. 

I přes tyto nedostatky lze konstatovat, že práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou 

práci, a proto doporučuji k obhajobě. 

 

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Vysvětlete prosím pojmy „reálie“ a „lingvoreálie“. Uveďte příklady. 

2. Které z vámi analyzovaných pojmů se vyskytují v učebnicích ruštiny a angličtiny pro 

základní nebo střední školy? Uveďte na příkladu konkrétních učebnic. 

Doporučuji práci k obhajobě:   ANO  NE 

 

Datum: 24. 4. 2016 

 

Podpis vedoucího bakalářské práce: Lenka Rozboudová, v. r. 


