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Připomínky, výhrady, zdůvodnění: 

Předložená bakalářská práce se zabývá zkoumáním faktorů, které ovlivňují vztah 

studentů gymnázií k německému jazyku.  

Práce má logickou strukturu, v teoretické části jsou popsány vlivy na postavení 

německého jazyka na území České republiky, jako jsou česko-německé vztahy v historii a 

současnosti, možnost uplatnění na trhu práce se znalostí němčiny jako cizího jazyka, obtížnost 

a ovlivnění osobou učitele. 

V praktické části prezentuje autorka výzkum zaměřený na zkoumání vztahu 

předmaturitních ročníků k německému jazyku. Výsledky výzkumu prezentuje přehledně 

graficky. 

Formální stránka předložené bakalářské práce odpovídá požadavkům kladeným na 

závěrečné práce. Autorka dokládá prostudování sekundární literatury citacemi s odkazy na 

prameny. Rozsah seznamu použité literatury je odpovídající tématu. Práce je psána v češtině.  

Výsledek testu shody v systému Theses.cz i Turnitin je menší než 5 %, při bližším 

prozkoumání protokolů lze zjistit, že se jedná pouze o citaci. 

Celkově lze říci, že cíl bakalářské práce byl splněn a práce přispěla k řešení předmětné 

problematiky a lze tuto práci hodnotit jako dobrou.  

Autorka by měla při obhajobě odpovědět na následující otázku:  

  
Otázky k obhajobě: 
 

1. Jak mohou přispět výsledky Vašeho zkoumání ke zlepšení přípravy budoucích učitelů 

německého jazyka? 
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