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Hodnocení diplomové práce:   

Kritérium: Maximální 

počet bodů 

Získaný 

počet bodů 

Aktuálnost a přiměřenost tématu 10 10 

Formulace cílů a úroveň jejich naplnění 10 10 

Vhodnost a přiměřenost metodiky zpracování 10 9 

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 9 

Reprezentativnost a rozsah použité literatury 5 5 

Práce s odbornou literaturou a dodržování bibliografických norem 10 10 

Jazyková úroveň práce 10 9 

Formální náležitosti práce 5 5 

Úroveň cizojazyčného resumé 5 5 

Odborný přínos práce a možnost jejího praktického využití 5 5 

Celkem 100 97 

 

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

Nalezené shody jsou v celkovém rozsahu < 5 %, všechny shodné pasáže jsou řádně odkázány 

a z hlediska hodnocení jsou irelevantní. 

 

 



Stručné verbální hodnocení:  

Předkládaná diplomová práce zpracovává aktuální téma motivace žáků a postojů učitelů 

k výuce ruštiny jako dalšího cizího jazyka. Práce je psána kultivovaným českým jazykem. Text 

je přehledně členěn do kapitol. 

Teoretická část práce poskytuje komplexní základ zpracovávaného tématu. Kromě kapitoly 4.2, 

která pojednává o roli učitele ve výuce cizího jazyka, je teoretická část zpracovávána se 

zaměřením na žáka. Při zpracování této část práce autorka čerpala informace z relevantní 

primární i sekundární literatury v českém, ruském a anglickém jazyce, pracovala 

s pedagogickými dokumenty. Po formální i obsahové stránce je tato část práce zcela v pořádku. 

Praktická část práce je věnována výsledkům výzkumu, který studentka realizovala. Vzorek 

respondentů (žáků i učitelů) je odpovídající danému typu práce. Nechybí základní informace 

o realizaci výzkumu i metodika jeho realizace. Výsledky jsou předkládány zejména jako 

součást textu, vizuální prezentace výsledků formou grafu je uvedena pouze v několika 

případech. Domnívám se, že více grafů či jiný způsob prezentace výsledků (nikoliv pouze jako 

součást textu) by přispělo k ještě vyšší přehlednosti této části. Zjištění jsou doprovázena 

odpovídající interpretací. 

Úrovní zpracování je předkládaná diplomová práce na velmi vysoké úrovni, přináší původní a 

originální výsledky. Studentka si zvolila téma, které doposud nebylo vědecky zpracováváno. 

Výsledná práce svědčí o vysoké úrovni zaujetí studentky pro obor. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. S jakými problémy a komplikacemi jste se setkala při realizaci výzkumného šetření a 

zejména při vyhodnocování dotazníků? 

2. Lze na základě zjištěných poznatků formulovat konkrétní doporučení pro učitele 

ruského jazyka / autory učebních souborů / vydavatelství, jejichž realizace by mohla 

přispět ke zvýšení motivace žáků k výuce ruského jazyka? 

 

Doporučuji práci k obhajobě:   ANO  NE 
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