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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 
5 

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 
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3. Praktická část Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, relevantní a 

srozumitelná argumentace a interpretace získaných výsledků, jasnost formulace 

závěrů práce 
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4. Jazyková úroveň Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu, 

interpunkce a stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu 
5 

5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, konzistentnost 

úpravy práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a provedení příloh 
4 

6. Práce s odbornou 

literaturou 

Kvalita, množství a relevance odborných zdrojů, kritický přístup ke zdrojům, 

odpovídající úroveň citační praxe  
5 

 
Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

 

Práce Marie Šupové se zabývá úlohou česko-anglické mezijazykové homonymie v procesu 

osvojování si cizího jazyka. Autorka chtěla potvrdit či vyvrátit hypotézu, že čeští studenti nejsou 

dobře seznámeni s česko-anglickou mezijazykovou homonymií. 

Práce je strukturována obvyklým způsobem – obsahuje úvod, teoretickou část, praktickou část a 

závěr. Je zakončena přílohou, která obsahuje dotazník použitý pro výzkum a několik cvičení na 

problematická slova týkající se mezijazykové homonymie. V teoretické části autorka předkládá 

stručný přehled synchronního a diachronního vývoje obou jazyků a věnuje se vlivu angličtiny na 

češtinu. V praktické části se zabývá výzkumem, který má mimo jiné za cíl zjistit, zda mají čeští 

studenti povědomí o jevu zvaném „falešní přátelé“. Dále se věnuje různým okolnostem, které 

ovlivňují jazykovou znalost studentů. Výsledky autorčina výzkumu potvrzují platnost hypotézy. 

 

Na práci oceňuji už téma, které si autorka vybrala, jelikož práce může být dobrým pomocníkem pro 

učitele anglického jazyka, což osobně považuji za velmi důležité. Práce je napsána přehledným 

způsobem, teoretická část ukazuje, že se autorka seznámila s poměrně velkým množstvím zdrojů, 

praktická část přehledně popisuje výzkum, část zabývající se výsledky výzkumu je doplněna 

barevnými grafy, které práci hezky oživují. Co se týče jazykové úrovně, lze vytknout jen občasné 

pochybení v použití členů. 

 

Jak jsem zmínila výše, práce může být dobrým pomocníkem pro učitele. Z tohoto důvodu bych 

uvedla snad jedinou výhradu – dle mého názoru mohlo být v příloze práce uvedeno větší množství 
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cvičení, jelikož cvičení tohoto typu nejsou snadno dostupná. Zařazená cvičení, která sloužila při 

výzkumu, jsou však velmi dobrou ukázkou, jak si problematickou slovní zásobu osvojit, a mohou 

posloužit jako inspirace pro vyučující. Přes uvedenou výhradu práce splňuje všechny požadavky 

kladené na bakalářskou práci, proto doporučuji hodnocení známkou výborně. 

 

 

Témata a náměty k diskusi při obhajobě 

 
Jakým směrem by se mohl ubírat další výzkum? A jakou metodu by studentka pro další výzkum 

zvolila? 

 

Práci tímto 
  

k obhajobě.
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