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Hodnocení diplomové 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 10 

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 10 

Reprezentativnost a rozsah použité literatury 5 5 

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 5 

Celkem 100 100 

 

Výsledek kontroly práce systémem Theses.cz:  shody nenalezeny shody nalezeny 

Nalezeno celkem 385 shod s mírou shody méně než 5 %, jedná se však výhradně o shody 

s kurikulárními dokumenty, a to v uvedení úrovní ovládání jazyka a jiných požadavků či 

shody se samotným názvem dokumentu. V textu diplomové práce jsou všechny tyto shodné 

části řádně citovány. Nalezené shody jsou tak pro hodnocení práce nerelevantní. 
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Stručné verbální hodnocení:  

Autorka zpracovala velmi aktuální problematiku mapující postoje žáků a učitelů 

k ruštině jako dalšímu cizímu jazyku v českém školním prostředí se zaměřením na zjištění 

motivace k výběru ruštiny jako dalšího jazyka i postojů k výuce ruštiny obecně. Cíle práce 

jsou v úvodu zcela jasně formulovány a zpracováním práce byly beze zbytku naplněny.  

Práce je logicky uspořádána, jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují. Teoretická 

část je zpracována velmi přehledně a přináší komplexní pohled na současnou výuku ruského 

jazyka v českém školním prostředí, přičemž autorka vychází z platných kurikulárních 

dokumentů i relevantních statistik a zdrojů. Teoretická část je rovněž věnována 

psychologických a lingvodidaktickým základům učení se ruskému jazyku, přičemž důraz je 

kladen na problematiku motivace, která je vysvětlována jednak v obecné rovině, jednak se 

zaměřením na výuku cizích jazyků. Teoretická část vychází z kritické analýzy velkého 

množství nejaktuálnějších tuzemských i zahraničních zdrojů, poznatky jsou uváděny funkčně 

s ohledem na jejich vztah k tématu práce. 

Velmi cenná je zejména praktická část práce, která přináší výsledky vlastního 

výzkumu autorky, který byl proveden na poměrně rozsáhlém vzorku žáků a učitelů a který 

mapuje jejich postoje k ruštině jako dalšímu cizímu jazyku. Zde je třeba vyzdvihnout, že 

výzkum podobného charakteru v ČR zatím nebyl proveden, práce tak přináší zcela nová 

zjištění, která mohou posloužit jako východisko dalších výzkumů v této oblasti nebo při 

tvorbě učebních materiálů a učebnic pro výuku ruského jazyka na základních a středních 

školách, neboť výsledky výzkumu reflektují potřeby a přání žáků a učitelů v nejrůznějších 

oblastech výuky ruštiny. Velmi cenné je rovněž porovnání jednak postojů u jednotlivých 

skupin žáků, jednak postojů žáků a učitelů. Výsledky výzkumu jsou zpracovány na velmi 

vysoké úrovni, zejména pak oceňuji jejich objektivní reflexi autorkou práce. Svou kvalitou 

tato část rozhodně značně přesahuje požadavky kladené na diplomové práce. Závěry práce 

jsou formulovány a sumarizovány jasně a efektivně. 

Po formální stránce práce odpovídá všem požadavkům, práce se zdroji je na vysoké 

úrovni, všechny zdroje jsou precizně odkazovány. Práce je psána kultivovaným spisovným 

jazykem. Po všech stránkách hodnotím práci jako vysoce kvalitní. 

 

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Jakým způsobem motivujete žáky k učení se ruštině vy ve své vlastní praxi? Je rozdíl 

mezi angličtinou a ruštinou v tomto ohledu? 

2. V kapitole 5.1 uvádíte, že učitelé mají na volbu dalšího cizího jazyka jen malý vliv 

(jen 3 % dotázaných). Čím si toto zjištění vysvětlujete? Jak by školy/učitelé mohli pomoci 

svým žákům při výběru dalšího cizího jazyka? Měli by vůbec učitelé volbu cizího jazyka 

nějak ovlivňovat? 

 

Doporučuji práci k obhajobě:   ANO   

 

Datum: 26. 2. 2018  

 

Podpis vedoucího diplomové práce: Lenka Rozboudová, v. r. 


