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Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 

Posudek vedoucího 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 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 5 

Vhodnost a přiměřenost metodiky zpracování 10 5 

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 5 

Práce s odbornou literaturou a dodržování bibliografických norem 10 8 

Jazyková úroveň práce 10 10 

Formální náležitosti práce 5 3 

Úroveň cizojazyčného resumé 5 2 

Odborný přínos práce a možnost jejího praktického využití 5 1 

Úroveň komunikace s vedoucím práce 5 2 

Celkem 100 63 

 

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

Celkem byly nalezeny shody s 9 dokumenty z internetu, jedná se především o shody ve 

formálních částech práce (názvy, formulace dané pravidly, části formulací poděkování, apod.) 
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a následně také o shody v pasážích ze zdrojových dokumentů, které studentka podrobovala 

jazykové analýze. Ty jsou však v textu řádně citovány. Zjištěné výsledky tedy lze považovat za 

irelevantní s ohledem na hodnocení práce. 

Stručné verbální hodnocení:  

Studentka ve své bakalářské práci zpracovává zajímavé a aktuální téma. Cíle práce byly 

formulovány celkem jasně, k jejich naplnění bylo navrženo 7 úkolů, z nichž 5. – 7. byly 

provedeny jen velmi povrchně, jejich výsledky se v práci nijak neodrážejí. Práce se opírá 

o nadstandardní množství tištěných i elektronických zdrojů. 

Teoretická část práce je na dobré úrovni a odpovídá požadavkům na tento typ závěrečné práce. 

Pro odkazování autorka zvolila způsob poznámek pod čarou. Až na drobné výjimky a případy, 

kdy je odkaz umístěn doprostřed odstavce či je uveden jeden odkaz pro více odstavců, je 

odkazování v pořádku. V poznámkách pod čarou by bylo vhodnější uvádět pouze zkrácené 

citace, nestandardní je uvádění stran ve formátu XX. c, přičemž není patrné, zda se jedná o počet 

stran publikace či číslo stránky ve zdroji. 

Praktická část práce samostatně pojednává o roli substandardního lexika současného ruského 

jazyka v periodikách a v televizním vysílání. Bohužel musím konstatovat, že praktická část 

práce zůstala navzdory připomínkám a doporučením pouze v rovině popisné, zcela absentuje 

charakteristika výzkumu (vzorek je popsán pouze obecně, chybí datace a způsob realizace 

výzkumu a excerpce jazykových jednotek), zcela chybí jakákoliv data, na jejichž základě by 

bylo možné provést zobecnění a formulovat hlubší závěry, které by byly opřené o reálné 

výsledky. Nezbývá než konstatovat, že část práce, která měla být jejím těžištěm a jež měla 

potenciál přinést zajímavé a aktuální údaje, je v této podobě pouze povrchní a popisná stať zcela 

postrádající jakýkoliv přínos. 

V neposlední řadě je třeba poukázat na tristní úroveň českého resumé a chybné číslování, kdy 

obsah je počítán jako str. 1, ačkoliv stránkování má být průběžné od začátku, tedy v případě 

práce má jít o str. 8. 

 

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Опишите способ проведения анализа языкового материала. 

 

Doporučuji práci k obhajobě:   ANO  NE 

Datum: 3. srpna 2015 

 

Podpis vedoucího bakalářské práce:  Jakub Konečný 


