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Fakultativní hodnocení 

Úroveň výzkumu a 
materiálů; konzultace BP 

vysoká uspokojivá nižší žádná 

 X    

Praktické zaměření BP vysoké přiměřené nízké žádné 

X     

Do příslušného rámečku vepište X. 

Obligatorní hodnocení 

Osobní zaujetí tématem vysoké průměrné malé neuspokojivé 

X    

Splnění cíle a zadání BP úplné z větší části částečné nedostatečné 

X    

Výběr literatury bez výhrad vyhovující neúplný nedostatečný 

X     

Teoretické zpracování 
tématu 

výborné průměrné spíše nízké neuspokojivé 

X    

Samostatnost a původnost 

zpracování BP 

vysoká uspokojivá nesamostatná kompilát 

X    

Struktura BP logická velmi dobrá méně zdařilá neuspokojivá 

X     

Jazyková úroveň BP výborná velmi dobrá dobrá nedostatečná 

    x   

Stylová úroveň BP výborná velmi dobrá dobrá neodpovídající 

 x    

Inspirativnost BP vysoká uspokojivá nižší nepatrná 

X     

Formální stránka BP výborná velmi dobrá dostatečná nevyhovující 

 X    



Poznámky a připomínky vedoucího BP: 

N. Solovej si ve své bakalářské práci klade za cíl provést analýzu sloves pohybu od základu –nést, 

-nášet,  -nosit ve spojení s prefixy vy- a v- na základě materiálu, který nabízí psaný korpus SYN2010, a 

výsledky svého rozboru porovnat s českými valenčními i výkladovými slovníky. 

Bakalářskou práci člení do části teoretické a analytické. Teoretické poznatky shrnuje ve čtyřech 

kapitolách, kde se postupně věnuje slovesům pohybu, kategorii slovesného vidu, verbální prefixaci a 

valenční teorii. V  analytické části své bakalářské práce pak zpracovává celkem 3599 konkordancí 

lemmat vnést, vnášet, vynést, vynášet a vynosit, které získala ve výše zmíněném korpusu, představuje 

valenční struktury těchto sloves, provádí jejich sémantický rozbor a výsledky svého šetření vyjadřuje 

procentuálně a rovněž pomocí tabulek a grafů. 

Bakalářská práce jako celek je velmi dobře strukturovaná a přehledná, mimořádnou pozornost 

věnovala autorka typu písma (tučné, kurzíva) i stupni barevnosti, příklady jsou vytištěny v odstínech 

šedi, grafy jsou barevné. Formální preciznost nachází svou analogii i v přístupu k získaným datům: 

Diplomantka zvolila cestu ručního třídění v excelových tabulkách. Výsledky takového šetření přinášejí na 

rozdíl od automatických korpusových nástrojů naprosto přesný obraz nejen o konkrétním sémantickém 

zastoupení přímého objektu analyzovaných tranzitivních sloves, ale také o podobě přítomných 

valenčních struktur, jež by za pomoci automatických nástrojů se stejnou mírou přesnosti možné získat 

nebylo. Přesnost výsledků manuálního třídění je však vykoupena množstvím času, které je třeba do 

analýzy takového typu vložit, v této souvislosti je proto třeba vyzdvihnout autorčinu píli a zodpovědný 

přístup. 

Pozitivně lze hodnotit stylistickou úroveň práce i její stránku pravopisnou. Drobné nedostatky se 

projevují v několika překlepech (např. v kapitole 5.3.2. na s.34 je označení lemmatu vnášet mylně 

zaměněno s tvarem vnést; na s. 37 plurál od substantiva abstraktum je abstrakta, na s. 44 je u valenční 

struktury s prepozicí za zaměněn Akuzativ za Genitiv, na s. 82 jde o … struktury … obsaženy ve 

slovnících, nikoli obsazeny.) Vzhledem k náročnosti na statistické zpracování jazykového materiálu i k 

celkovému rozsahu práce však lze tyto nedostatky považovat za marginální. 

 

Na závěr tři otázky k obhajobě bakalářské práce:  

1) Jak autorka hodnotí zkoumané valenční rámce zachycené ve slovnících ve srovnání s vlastními 

poznatky opřenými o statistický výzkum korpusu. Považuje slovníkový popis za dostačující? 

2) S tím souvisí i druhá otázka: Vyhovuje slovníkový popis potřebám studenta češtiny jako cizího jazyka?  

3) Ovlivnila práce s materiálem nějak autorčino chápání valenční teorie? 



Bakalářská práce Natalie Solovej splňuje všechny požadavky na bakalářskou práci kladené. 

Navrhuji ji tedy k obhajobě a hodnotím známkou výborně. 

 
V Praze dne 23/8 2015                                                                     PaedDr. Ilona Starý Kořánová, ÚBS FFUK 

         

 
                



 

 

 


