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Výběr tématu 
       
Společenská a vědní závažnost tématu   
 
Oborová přiléhavost tématu  
 
Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,  
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce) 
 
Formální zpracování  
  
Jazykové vyjádření (respektování pravopisné normy,  
stylistické vyjadřování, zvládnutí odborné terminologie) 
 
Práce s odbornou literaturou a prameny (citace,  
parafráze, odkazy, dodržení norem pro citace,  
cizojazyčná literatura) 
 
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 
 
Metody práce 
 

Vhodnost a úroveň použitých metod 
 

Kvalita zpracování teorie, úroveň reflexe 
 
Využití výzkumných empirických metod 
 
Využití praktických zkušeností 
 
 
Obsahová kritéria a přínos práce 
 

Naplnění cílů práce 
 
Vyváženost teoretické a praktické části  
 

 
Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost  
výsledků v praxi 
 

 
** 0 – nehodnoceno; 1 – výborně; 2 – velmi dobře; 3 – dobře; 4 – neprospěl/a 
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Vhodnost prezentace závěrů práce      
 
 
Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 
 

 
 
Doporučení k obhajobě: doporučuji 
 
 
Navrhovaná klasifikace:   v ý b o r n ě 
 
 
Datum:    1. srpna 2021                                            podpis: Doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. 
 
 

- Jaké strategie byste předpokládala při výuce AJ s akcentem na interkulturní 

kompetence? Jaké byste zde předpokládala rozdíly u dětí mladšího škol. věku a dětí se 

spec. vzděl. potřebami? 

- Na jakých faktorech závisí kvalita sebe-studie? 

- Hodnotím pozitivně výběr tématu: autorka s ním přišla sama, s jasným záměrem co 
od svého bakalářského projektu očekává. 

- Svůj text založila jak na vědomostech z obecné didaktiky, tak z didaktiky jazyků (AJ). 
- Zaměření bakalářského projektu jasně směřuje k problematice  inkluze a 

individualizace ve výuce, tedy k problematice aktuální a stále empiricky málo 
uchopené. 

- Teoretická část obsahuje poznatky důležité pro koncipování i zpracování části 
empirické (výuka dětí mladšího škol věku včetně těch se spec. vzděl. potřebami, 
výukové strategie obecně i v předmětu AJ). Oceňuji orientaci v tématu, jehož zdroje 
jsou často nejednoznačné (vymezení metod, strategií, technik výuky).  

- Pozitivně hodnotím metodologii sebe- studie: souhlasím s autorkou, že takto může 
přispět jak k vlastnímu profesnímu rozvoji, tak motivovat další (i naše studenty) k jejímu 
použití.  

- Podle mého názoru je sebe-studie zpracována dobře, rezervy vidím v některých 
místech její prezentace jako výzkumné zprávy (odezvy na kolegiální podporu, hloubka 
interpretace postupů a jejich změny). 

- Bylo zajímavé konzultovat s autorkou její text: odezvy na konzultace ukázaly, jak 
rychle, ale zároveň s rozmyslem umí pracovat na svém bakalářském úkolu.  

   


