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OBLIGATORNÍ HODNOCENÍ 

Osobní zaujetí téma-

tem 

vysoké průměrné malé neuspokojivé 

X    

Splnění cíle a zadání 

BP 

úplné z větší části částečné nedostatečné 

X    

Výběr literatury bez výhrad vyhovující neúplný nedostatečný 

x    

Teoretické zpracování  

tématu 

výborné průměrné spíše nízké neuspokojivé 

x    

Samostatnost a původ-

nost zpracování BP 

vysoká uspokojivá nesamo-

statná 

kompilát 

x    

Struktura BP logická velmi dobrá méně zda-

řilá 

neuspokojivá 

x    

Jazyková úroveň BP výborná velmi dobrá dobrá nedostatečná 

 x   

Stylová úroveň BP výborná velmi dobrá dobrá neodpovídající 

 x   

Inspirativnost BP vysoká uspokojivá nižší nepatrná 

x    

Formální stránka BP výborná velmi dobrá dostatečná nevyhovující 

x    

 

 

FAKULTATIVNÍ HODNOCENÍ 

Úroveň výzkumu a ma-

teriálů; konzultace BP 

vysoká uspokojivá nižší žádná 

x    

Praktické zaměření BP vysoké přiměřené nízké žádné 

 x   
 

 

                                                 
1 Nehodící škrtněte. 



Do příslušného rámečku vepište X. 

 

Dodatečné poznámky a připomínky vedoucí BP (podle uvážení): 

Tématem bakalářské práce jsou interferenční chyby v písemných projevech studentů s ruským 

mateřským jazykem na úrovni B1 a B2 v ovládání češtiny jako cílového jazyka. Zdrojem textů 

sloužících k analýze byla platforma MERLIN, jež je relativně krátce k dispozici a zaručuje vě-

rohodnost stanovených úrovní jednotlivých textů. Autorka předložené práce analyzovala cel-

kem 60 písemných prací z této platformy, a to rovnoměrně rozdělených pro jednotlivé úrovně. 

Teoretická část práce se věnuje pojetí jazykové chyby a zejména vybraným potenciálním zdro-

jům interference z ruštiny do češtiny v rovině pravopisné (vč. fonetické), dále v rovině morfo-

logické, lexikální, syntaktické a stylistické. Poté je zde stručně charakterizována platforma 

MERLIN. V praktické části je popsána metodika analýzy vybraného subkorpusu textů s pří-

klady sledovaných chyb v jednotlivých rovinách. Chyby jsou tříděny do kategorií a podkatego-

rií a dále jsou srovnávány počty jejich výskytu, a tedy závažnosti, a to v podobě jejich absolutní 

frekvence, v poměru tzv. chybovosti a v tzv. míře interference. Praktická část obsahuje celkem 

17 tabulek se statistickými údaji sledovaných chyb pro úrovně B1 a B2 a shrnující komentáře. 

 

Studentka jasně formuluje cíle své práce. Členění kapitol je logické a jejich obsah na sebe na-

vazuje. V závěru jsou srozumitelně shrnuty výsledky analýzy. Didaktická doporučení z ní vy-

plývající by mohla být vypracována podrobněji, to by však přesáhlo rozsah bakalářské práce. 

Již samotný rozbor dat představoval náročný úkol, jehož se studentka zhostila zdařile, a jeho 

výsledky uvedené pod jednotlivými tabulkami zřetelně ukazují typy a frekvenci (a závažnost) 

interferenčních chyb na úrovni B1 a B2.  

 

Autorka práce k jejímu vyhotovení přistupovala zodpovědně, pravidelně konzultovala a záro-

veň prokázala vysokou míru samostatnosti ve zpracování odborné, i cizojazyčné literatury. 

Dokázala kriticky zhodnotit různé metody statistického zpracování dat tak, aby výsledky ne-

byly zkreslené, a dále podložit své rozhodnutí argumenty (mj. i v teoretické části, v níž uvádí, 

proč se rozhodla pro vlastní analýzu zvolených textů a proč k jejich chybové anotaci na plat-

formě MERLIN pouze přihlíží). Autorka též uvádí další možnosti zpracování dat, jichž nevyu-

žila vzhledem k rozsahu bakalářské práce, a tedy jak by bylo možné v analýze pokračovat např. 

formou seminární, diplomové, či jiné práce. Statistické údaje v tabulkách by však mohly být 

čtenáři názorněji přiblíženy, orientace v nich je náročnější, u poměrů chybí uvádění celkového 

počtu slov, na základě nichž se zjišťovala chybovost. Naopak lingvistická interpretace dat je již 

jasná, pouze by mohlo být k dílčím typům chyb u jednotlivých tabulek uvedeno více příkladů. 

 

Práce je psána velmi hezkou češtinou a odpovídá odbornému stylu (až na drobné výjimky, 

např.: lexikální pravopis dělá větší potíž – činí/působí větší potíže; žák dělá v průměru 10 

chyb… – se dopouští chyb, s. 24). Někde jsou však užita nevhodná slovní spojení (chyby se 

přeformují na stylistické – s. 11, v těchto shodujících oblastech namísto shodných či shodujících 

se – s. 14, obě možnosti jsou využívány rovnoprávně místo rovnoměrně/stejnoměrně/stejnou 

měrou… – s. 18, většina zbylé části chyb – zbývajících chyb tohoto typu – s. 22, interference 

zavinila psaní částice ne dohromady s… – způsobila/ovlivnila, s. 26, (podmínky) / kontexty 

vhodné pro vznik chyb – (podmínky) / kontexty, v nichž chyby mohou potenciálně nastat… – 

s. 30 a jinde), občas se vyskytují příliš rozvitá souvětí, v nichž dochází k porušení větné stavby 

či lexikálním neadekvátnostem a je snížena srozumitelnost textu (např. úvodní odstavec kap. 

4.2.2, 4. odstavec na str. 31 začínající slovy Bez klamných představ…), místy dochází k poru-

šení slovosledných pravidel ve větách nominálního charakteru, opět na úkor srozumitelnosti 

(Mohou se proto při nedostatečném zakotvení v paměti správné slovesné vazby objevovat… – 



s. 15), místy překlepy či přehlédnutí (spojky aby a kdyby (…) podléhají deklinaci namísto kon-

jugaci – s. 15, případná jména namísto přídavná – s. 16). Pravděpodobně by k těmto odchylkám 

nemuselo dojít při kontrolním čtení s časovým odstupem. 

 

Celkově práci hodnotím jako velmi zdařilou a vzhledem k výše uvedeným komentářům 

navrhuji klasifikaci výborně až velmi dobře podle průběhu obhajoby. 

 

 

               

Otázky a doporučení k obhajobě BP: 

1. Existuje v češtině a ruštině souvislost mezi přirozeným a gramatickým rodem? Existují ně-

jaká pravidla pro přiřazení rodu u českých a ruských slov domácího původu? (otázka ke 

str. 16, kap. 2.3.1) 

2. Opravdu v češtině neexistuje případ, kdy by české adjektivum v nominativu nemělo 

dlouhý vokál (viz komentář ke str. 20, kap. 4.1.1)? 

3. Jaká jsou pravidla pro užití nominativu versus instrumentálu v přísudku jmenném se spo-

nou být? Nedomnívám se, že v případě spojení „učíme se být slušnými a zodpovědnými“ 

se jedná o chybu, dle mne se jedná jen o stylovou záležitost a instrumentál zdůrazňuje pro-

cesualitu, něco, čeho ještě nebylo dosaženo, a tedy není trvalým stavem (viz. str. 26). 

 

Doporučení pro event. přepracování:----------- 

 

V Praze, dne 24. 8. 2017. 

 

 

                                                                             

                                                                                 Podpis vedoucí BP   

 

Ústav bohemistických studií FF UK  

Pracoviště vedoucí BP 


