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1. Celková
charakteristika

Splnění zásad zpracování práce, adekvátnost titulu práce, naplnění stanoveného cíle, 
logická struktura práce, vyváženost a propojenost teoretické a praktické části 

2. Teoretická část Stanovení a splnění cílů, prezentace různých teoretických přístupů k řešení 
problému, jejich kritické posouzení a zvolení relevantní teoretické základny pro 
realizaci praktické části  

3. Praktická část Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, relevantní a 
srozumitelná argumentace a interpretace získaných výsledků, jasnost formulace 
závěrů práce 

4. Jazyková úroveň Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu,
interpunkce a stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu 

5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, konzistentnost
úpravy práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a provedení příloh 

6. Práce s odbornou
literaturou

Kvalita, množství a relevance odborných zdrojů, kritický přístup ke zdrojům, 
odpovídající úroveň citační praxe 

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

1 Bodové hodnocení na škále 1-5 (5 bodů maximum), 0 bodů z jedné či více posuzovaných oblastí automaticky 
znamená, že práce není doporučena k obhajobě.  

vedoucího práce oponenta



Témata a náměty k diskusi při obhajobě: 

Práci tímto 

Datum: 

Podpis: 

2 Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu 
studenta v průběhu obhajoby. 

doporučuji nedoporučuji k obhajobě. 2

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 
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	Text1: Marie Šupová
	Text7: Marie Šupová se v předkládané bakalářské práci zabývá tématem pro budoucí učitele nadmíru důležitým, které přirozeně vychází z historického vývoje moderních indoevropských jazyků, a to úlohou česko-anglické mezijazykové homonymie v procesu osvojování si cizího jazyka. Za cíl si klade ověřit hypotézu, že čeští studenti nejsou dostatečně obeznámeni s česko-anglickou mezijazykovou homonymií. Zároveň se soustředí na identifikaci faktorů, které ovlivňují  rozsah či hloubku znalostí. Teoretická část stručně prezentuje přehled synchronního a diachronního vývoje českého a anglického jazyka a zahrnuje vliv anglického jazyka na češtinu a jejich společnou historii. Dostatečná pozornost je věnována konceptu homonymie a teorii mezijazyka a jejího vlivu na výuku druhého jazyka. Praktická část popisuje dotazníkové šetření, které bylo prováděno s cílem zjistit, zda a jaké mají čeští studenti povědomí o jevu zvaném "falešní přátelé" a rovněž jaké okolnosti ovlivňují celkovou jazykovou znalost respondentů. Na závěr autorka dochází ke zjištění, že výchozí hypotéza je platná.  
	Text2: The role of Czech-English Interlanguage Homonyms in Second-lanauge Acquisition
	Text3: PhDr. Klára Lancová, PhD.
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	Text5: 68 stran včetně příloh
	Text8: Navrhuji, aby se autorka v diskusi při obhajobě vyjádřila k následujícím bodům: 1/ V textu práce je těžké najít explicitní znění výchozí hypotézy. Mohla by toto autorka okomentovat? 2/ Vzhledem k faktu, že skupina respondentů nebyla homogenní, domnívá se autorka, že by výsledky přinesly výrazně jiná zjištění, kdyby se zaměřila pouze na neoborové studenty angličtiny, či jen jednu věkovou skupinu? 3/ Jelikož to závěry práce explicitně nezmiňují, jaké slabiny dle autorky výzkum má a jakým způsobem by se daly odstranit?  
	Text9: 28.7.2021
	Text6: PhDr. Klára Lancová, PhD.
	dd4: [4]
	dd3: [4]
	dd5: [5]
	dd6: [5]
	Group1: Choice1
	Group2: Choice1
	Text10: Na práci je nutno ocenit pečlivost a promyšlenost postupu, práci s odbornými zdroji a vyváženost teoretické a praktické části.  Rovněž oceňuji, že autorka zvolila téma, které nejen jí samotné může prakticky pomoci při výuce a že vytvořila poměrně spolehlivý a snadno použitelný nástroj, který lze ihned aplikovat v hodinách angličtiny. Podoba užitého dotazníku přináší informace učiteli a zároveň procvičení studentům (viz Příloha). Jednotlivá cvičení lze použít i odděleně a rozvíjet dle potřeb konkrétní studijní skupiny. Za skvělé rozhodnutí považuji i zařazení aktivit se slovníkem. Práce tedy neprokazuje jen akademické schopnosti autorky, ale i nepochybný pedagogický talent. Kritické výhrady by mohly směřovat snad jen k nedostatečné explicitní formulaci hypotézy, potažmo jejímu vágnímu ověření, nicméně hlavní přínos práce nespočívá v exaktnosti přístupu k datům, nýbrž ve vzdělávacím potenciálu zjištěných znalostních nedostatků a návrhu jejich zlepšování. Formulační úroveň textu povětšinou splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikační práce. Kromě občasných pochybení (např. v podobě nepřesného užití kategorie určenosti, či chybějícího slova) a nepřesností/nejasností v užití kolokací tedy nezavdává větší důvod ke kritice. Vzhledem k výše řečenému práci doporučuji k obhajobě, přičemž celkové hodnocení ponechávám na zvážení oponentky, průběhu obhajoby a rozhodnutí komise.


