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Kritérum:

Získaný
počet bodů

Aktuálnost a přiměřenost tématu

5

5

Formulace cílů a úroveň jejich naplnění

10

7

Vhodnost a přiměřenost metodiky zpracování

10

8

Vyváženost teoretické a praktické části, proporcionalita a návaznost
jednotlivých kapitol

10

10

Přístup autora k řešení problematiky

10

8

Úroveň zobecnění a formulace závěrů

10

7

Reprezentativnost a rozsah použité literatury

5

3

Práce s odbornou literaturou a dodržování bibliografických norem

10

8

Jazyková úroveň práce

10

9

Formální náležitosti práce

5

3

Úroveň cizojazyčného resumé

5

3

Odborný přínos práce a možnost jejího praktického využití

5

3

Úroveň komunikace s vedoucím práce

5

3

100
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Celkem
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Nalezené shody jsou zcela irelevantní, neovlivňují obsah ani strukturu práce.
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Stručné verbální hodnocení:
Autorka bakalářské práce zpracovala aktuální téma, v českém prostředí méně známé. V práci
výrazně převažuje kompilativní přístup, vycházející z poměrně omezeného okruhu odborné
literatury. Samostatnější zpracování materiálu se projevilo ve výběru autorů a děl, který je
reprezentativní, v analytické a srovnávací části, i když zde bylo možno jít do větší hloubky
problému, což by nepochybně ovlivnilo i úroveň závěrů.
Práce má přehlednou strukturu s proporciálně přiměřeným rozsahem části teoretické a
praktické. Je psána poměrně čistým ruským jazykem, některým stránkám by ovšem prospěla
pečlivější korektura (zejména s. 12, 41, 42, 45). Rovněž české resumé by zasluhovalo
jazykovou úpravu.
Autorka by si měla ujasnit název své práce – viz Prohlášení!
Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě:
1. Stručně charakterizujte druhy pohádek. Uveďte jejich názvy v ruštině i češtině.
2. Proveďte žánrovou charakteristiku bylin. Jakým způsobem se s nimi seznamoval český
čtenář? (viz tvrzení na s. 11).
3. Jaký text daného žánru byste doporučila pro didaktické využití na úrovni B2? Zdůvodněte.

Doporučuji práci k obhajobě:

ANO

NE
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