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Hodnocení bakalářské práce:   

Kritérium: Maximální 
počet bodů 

Získaný 
počet bodů 

Aktuálnost a přiměřenost tématu 5 5 

Formulace cílů a úroveň jejich naplnění 10 9 

Vhodnost a přiměřenost metodiky zpracování 10 7 

Vyváženost teoretické a praktické části, proporcionalita a návaznost 

jednotlivých kapitol 

10 7 

Přístup autora k řešení problematiky 10 7 

Úroveň zobecnění a formulace závěrů 10 5 

Reprezentativnost a rozsah použité literatury 5 3 

Práce s odbornou literaturou a dodržování bibliografických norem 10 8 

Jazyková úroveň práce 10 7 

Formální náležitosti práce 5 4 

Úroveň cizojazyčného resumé 5 4 

Odborný přínos práce a možnost jejího praktického využití 5 4 

Úroveň komunikace s vedoucím práce 5 5 

Celkem 100 75 

 

Výsledek kontroly práce systémem Theses.cz:  shody nenalezeny shody nalezeny 
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Stručné verbální hodnocení:  

Předkládaná bakalářská práce je věnována popisu a následnému porovnání zvukové stránky 

ruského a českého jazyka, a to jak na úrovni fonetické, tak i fonologické. V teoretické části 

práce autorka nejprve předkládá slovník základních fonetických pojmů, s nimiž dále pracuje 

(aby nebylo nutné je dále opakovaně definovat), dále následují dvě kapitoly popisující 

zvukovou stránku ruštiny a češtiny. Obě kapitoly mají stejnou strukturu, autorka nejprve 

popisuje prozodickou rovinu každého jazyka, následně se pak věnuje rovině fonematické. Při 

popisu zvukové stránky jazyka studentka využívá relativně omezené množství zdrojů. Práce 

zcela opomíjí otázku ortoepie a porovnání výslovnostních norem, byť se některých jevů na 

různých místech autorka lehce dotýká, chybí systémové zpracování. 

V praktické části bakalářské práce autorka shrnuje výsledky porovnání jednotlivých 

fonetických a fonologických jevů z obou jazyků. Mnohdy však místo porovnání pouze znovu 

popisuje to, co již bylo konstatováno v teoretické části. Některé informace se v praktické části 

také na několika místech opakují. Zatímco teoretická část práce je zpracována poměrně 

kvalitně, praktická část již tuto vlastnost nemá. Navíc i formální způsob prezentace výsledků 

porovnání v textu není příliš přehledný, mnohem efektivnější by bylo zpracování pomocí 

tabulek či přehledů, aby bylo na první pohled patrno, kde jsou shody skutečné, kde pouze 

domnělé a kde se oba jazyky od sebe odlišují. Na několika místech je zde také pouze obecné 

konstatování doprovázené několika málo příklady, namísto kompletního představení výsledků 

analýzy. 

Za nejslabší místo práce však považuji závěr, který je velmi stručný a obecný. Jistě by bylo 

mnohem přínosnější, kdyby shrnutí a zobecnění bylo více propracované a systematizované. 

Tentýž nedostatek shledávám také v případě resumé (v obou jazycích), pro člověka, který nezná 

práci, resumé nepřináší žádné konkrétní poznatky a informace, pouze obecně a velmi stroze 

shrnuje obsah práce a výsledky porovnání demonstruje několika ne právě vhodnými příklady. 

Z formálního hlediska vykazuje práce drobné nedostatky, jazyková úroveň práce by mohla být 

vyšší (v textu se vyskytují chyby i překlepy, některé formulace jsou svou povahou spíše 

beletristické či publicistické). 
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