
Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Jméno a příjmení studenta: Sofiya Tutak 

Název bakalářské práce: Субстандартная лексика в языке русских средств массовой 

информации 

Studijní obor: Specializace v pedagogice,  Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání 

— Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání 

Titul, jméno a příjmení oponenta práce: PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D. 

 

Hodnocení bakalářské práce:   

Kritérum: Maximální 

počet bodů 

Získaný 

počet bodů 

Aktuálnost a přiměřenost tématu 10 10 

Formulace cílů a úroveň jejich naplnění 10 3 

Vhodnost a přiměřenost metodiky zpracování 10 3 

Vyváženost teoretické a praktické části, proporcionalita a návaznost 

jednotlivých kapitol 

10 6 

Přístup autora k řešení problematiky 10 4 

Úroveň zobecnění a formulace závěrů 10 4 

Reprezentativnost a rozsah použité literatury 5 5 

Práce s odbornou literaturou a dodržování bibliografických norem 10 9 

Jazyková úroveň práce 10 10 

Formální náležitosti práce 5 3 

Úroveň cizojazyčného resumé 5 1 

Odborný přínos práce a možnost jejího praktického využití 5 2 

Celkem 100 60 

 

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

Nalezené shody nejsou zásadní a vyplývají z charakteru práce. 

 

 



Stručné verbální hodnocení:  

Autorka si pro svou práci zvolila velmi aktuální téma, jehož podrobná analýza by byla 

přinesla mnoho zajímavých a nosných poznatků, bohužel však způsobem zpracování je práce 

jen popisného charakteru bez hlubší analýzy jednotlivých jazykových jevů. 

Cíle práce byly stanoveny jasně, jakož i jednotlivé dílčí úkoly, které měla autorka 

v úmyslu splnit. Bohužel některé jsou naplněny pouze částečně a povrchně, většinou pouze 

popisně. V teoretické části práce autorka charakterizuje rozvrstvení slovní zásoby ruského 

jazyka, není však zřejmé, jaký zdroj byl využit pro základní, celkovou klasifikaci, o některých 

deklarovaných faktech lze diskutovat, např. v kapitole 1.2.1 autorka píše o rozvrstvení slovní 

zásoby z hlediska sociální stratifikace, avšak zahrnuje do této kapitoly i dialekty, které spadají 

do jiného aspektu, nebo  na s. 12 autorka píše o stylistickém rozvrstvení a uvádí, že 

rozdělujeme slovní zásobu na knižní a hovorovou, znamená to tedy, že jiné kategorie nejsou? 

Druhá kapitola teoretické části pojednává o masmédiích v obecné rovině, tato kapitola je 

pojata příliš obecně, bylo by vhodnější akcentovat pouze to, co přímo souvisí s tématem BP, 

tedy s jazykem masmédií.  

Za podprůměrnou však považuji část praktickou, která se omezuje pouze na teoretické 

údaje, které jsou doplněny zřejmě náhodně vybranými příklady z médií. Jakákoli hlubší 

analýza sledovaných jazykových jevů zcela chybí, jakož i porovnání se stylisticky neutrálními 

výrazy. Závěry práce jsou také na velmi nízké úrovni, zobecnění jsou velmi povrchní a mnohá 

ani nevyplývají z předchozí analýzy. 

Práce je psána spisovným jazykem, po jazykové stránce je na velmi dobré úrovni, 

taktéž způsob práce s odbornou literaturou je až na některé nepřesnosti odpovídající. Rozsah a 

reprezentativnost použité literatury je velmi dobrá, bylo by ale vhodné využít i více zdroje 

české, případně francouzské, když studentka studuje jako druhý obor francouzský jazyk. 

Práce však má řadu formálních nedostatků, například názvy kapitol jsou uvedeny na jiné 

straně než text těchto kapitol, číslování stran není standardní atd. Resumé v češtině obsahuje 

mnoho chyb různého charakteru. 

I přes tyto mnohé nedostatky práce na minimální hranici splňuje požadavky kladené 

na bakalářskou práci a doporučuji k obhajobě. 

 

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Uveďte základní přehled rozvrstvení slovní zásoby a uveďte, do které kategorie slovní 

zásoby vámi sledovaná část patří. 

2.  Uveďte důvody výběru jednotlivých periodik, které byly použity. 

3. Na základě čeho v závěru na s. 51 tvrdíte, že „употребление субстандартной 

лексики в газетах зависит от их «качественности“? 

4. Z jaké analýzy vychází doporučení na s. 52? Mohla byste tato doporučení 

konkretizovat? 

 

Doporučuji práci k obhajobě:   ANO  NE 

Datum: 1.9.2015 

 

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

 

 


