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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 10

Vhodnost a přiměřenost metodiky zpracování 10 7

Vyváženost teoretické a praktické části, proporcionalita a návaznost 
jednotlivých kapitol

10 10

Přístup autora k řešení problematiky 10 10

Úroveň zobecnění a formulace závěrů 10 7

Reprezentativnost a rozsah použité literatury 5 4

Práce s odbornou literaturou a dodržování bibliografických norem 10 10

Jazyková úroveň práce 10 10

Formální náležitosti práce 5 5

Úroveň cizojazyčného resumé 5 5

Odborný přínos práce a možnost jejího praktického využití 5 5

Úroveň komunikace s vedoucím práce 5 4

Celkem 100 92

100 – 91 bodů výborně

90 – 77 bodů velmi dobře

76 – 60 bodů dobře

59 bodů a méně nevyhověl
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Stručné verbální hodnocení: 

Diplomová práce se zabývá aktuálním tématem zvratného zájmena  себя při výuce ruštiny.
Má dobře prornyšlenou strukturu, poměr teoretické a  praktické části je vyvážený.  Práce je 
logicky a přehledně členěna, obsahuje česky a rusky psané resumé, seznam použité literatury 
a příIohy.
V úvodu je formulován cíl práce a jsou stanoveny hypotézy, stručně je nastíněna metodologie 
zpracování tématu.

Teoreticka část, která tvoří východisko práce, je založena na studiu odbomé literatury. 
Autorka  prokázala, že se v ní dobře zorientovala a dovede získané poznatky samostatně 
zpracovat.  Stěžejní část je věnována ruským zájmenům, zejména zvratným, porovnání 
českých a ruských zájmen. 

V praktické části diplomantka popisuje vlastní analýzu některých učebnic a učebních souborů 
pro výuku ruštiny na ZŠ a SŠ, zpracovanou přehledně do tabulek doplněných komentáři, 
uvádí dotazník zadaný studentům ruštiny, jehož cílem bylo zjistit úroveň znalostí 
zkoumaného jevu u studentů a seznamuje s výsledky svého šetření. Praktickým výstupem celé 
práce je soubor cvičení zaměřený na zvratné zájmeno  себя, který autorka vytvořila na 
základě získaných poznatků. Cvičení jsou různorodá a jsou  řazena podle stupně obtížnosti. 

K obsahové i formální stránce práce mám několik připomínek:
Kapitola věnovaná metodologii by zasluhovala podrobnější zpracování, v části věnované 
interferenci postrádám konkrétnější zaměření na zkoumanou otázku zájmen.

Ne příliš vhodně byl sestaven dotazník zadávaný studentům, čehož si je autorka vědoma 
stejně jako toho, že počet respondentů byl velmi malý na to, aby mohl dostatečně prokázat 
potvrzení či vyvrácení hypotéz a mohl mít větší přínos pro zpracovávané téma, přesto ho lze 
využít k  podpoře autorčiných předpokladů.

Text je psán spisovným kultivovaným jazykem, někde se však i přes korekturu autorka 
nevyhnula opakování výrazů a některým formulacím ovlivněným ruštinou. Chyby v 
interpunkci a překlepy jsou minimální, na grafické stránce některých úseků se však projevila 
nepozornost (obrácené sloupce v tabulce 5 na straně 71, nejednotnost písma - např. při užívání 
kurzívy,  členění textu).

Je třeba ocenit samostatný aktivní přístup diplomantky ke zpracování DP a její praktický 
přínos. Pozitivně hodnotím důkladnou analýzu jevů v učebních souborech, zejména 
praktickou část považuji za přínosnou.  Je možné konstatovat, že cíl práce byl splněn.

Přes uvedené nedostatky hodnotím práci jako kvalitní. Po obsahové i formální stránce je na 
velmi dobré úrovni a obsahuje všechny náležitosti a odpovídá požadavkům kladeným na 
diplomovou práci.
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Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

1. Jaké máte představy o možnostech využití souboru cvičení, který jste vytvořila?
2. Jakým způsobem je podle Vás vhodné probírat zvratné zájmeno na SŠ (případně ZŠ)?
3. V práci se zmiňujete o interferenci - stručně charakterizujte vliv interference při užívání 
zvratného себя.

Doporučuji práci k obhajobě: ANO

Datum: 2.9.2015

Podpis vedoucího bakalářské práce: 


