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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 9 

Vyváženost teoretické a praktické části, proporcionalita a návaznost 

jednotlivých kapitol 

10 8 

Přístup autora k řešení problematiky 10 8 
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Stručné verbální hodnocení:  

Předkládaná bakalářská práce se zabývá popisem a charakteristickou melodické stránky 

promluv významného představitele politického života Ruské federace, V. V. Žirinovského. 

Jedná se o zajímavé, leč poměrně obtížné téma, s nímž se však autorka práce vypořádala 

poměrně důstojně. V teoretické části práce je nejprve věnován prostor osobnosti Žirinovského, 

následuje komplexní popis prozodického systému ruského jazyka se zaměřením zejména na 

melodickou stránku. Co se týče charakteristiky intonace, vychází autorka z koncepce Jeleny 

Bryzgunovové, kterou podrobně charakterizuje a popisuje vč. příkladů, dále ve své práci však 

uvádí i jiné možné způsoby popisu intonace ruského jazyka. Teoretická část vychází z relativně 

omezeného počtu zdrojů. 

V praktické části práce autorka nejprve poměrně podrobně a důsledně popisuje metodiku 

zpracování, oproti skutečnému stavu však v metodice zůstala informace o tom, že v přepisech 

promluv jsou označovány intonační konstrukce, od čehož nakonec autorka upustila s ohledem 

na komplikované přiřazení ke každému syntagmatu určité IK dle systému Bryzgunovové. Dále 

jsou v praktické části představeny výsledky analýzy několika promluv. Úroveň zobecnění je 

odpovídající, interpretace jsou také na slušné úrovni. 

Součástí práce jsou také přepisy částí výpovědí V. V. Žirinovského s autorčinými poznámkami. 

Na přiloženém CD jsou nahrány také zdrojové audiovizuální záznamy. Kladně hodnotím výběr 

materiálu. 

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

vyšší. V textu práce se objevují chyby i překlepy, mnohé formulace by se spíše hodily do novin 

nebo románů, omezeně jsou v práci také rusismy. Nejslabším místem celé práce je závěr, který 

je příliš obecný a stručný a neposkytuje tak nezbytné shrnutí. Poměrně nekvalitní je také resumé 

(v obou jazycích), které je též velmi stručné a o práci referuje spíše jen povrchně a v omezené 

míře. 
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