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Studentka si vybrala jako téma své bakalářské práce jednu z klíčových oblastí vzdělávání 

v současné době, a to jazykové vzdělávání. Autorka se velmi důkladně seznámila a pronikla 

do oblasti nejen obecného, ale i firemního jazykového vzdělávání. 

Cílem bakalářské práce bylo nahlédnout do současného jazykového vzdělávání 

zaměstnanců, zjistit posun od 90. let a nastínit další trendy v dané problematice. Mohu 

konstatovat, že cíl práce byl splněn. 

Obsahovou stránku hodnotím kladně. Autorce se podařilo výborně a do hloubky popsat 

celý proces jazykového vzdělávání, a to přes počáteční vymezení základních pojmů, uvedení 

rozdílů ve veřejné a firemní výuce, schopnosti osvojit si cizí jazyk, specifika firemní výuky, 

typy jazykových kurzů, metody jazykové výuky, motivaci k učení se cizím jazykům, až k 

možnostem mezinárodní certifikace jazykových znalostí. Zdůraznila bych především shrnutí 

koncepce firemní jazykové výuky, kde autorka jasně definuje pravidla firemní výuky, 

povinnosti zúčastněných stran (tedy HR, studentů a jazykové školy) a typy firemních 

jazykových kurzů (vč. výhod a nevýhod). Motivaci k učení se cizím jazykům autorka správně 

uvádí jako jeden z klíčových prvků firemního jazykového vzdělávání. Za značný přínos 

považuji sumarizaci možných mezinárodních certifikací jazykových schopností, vč. kritérií 

pro úspěšné složení zkoušek. 

Celá práce je logicky a systematicky strukturována. Autorka využila různých pramenů 

k čerpání informací, vč. několika cizojazyčných. Práci s odbornou literaturou považuji za 

výbornou. V textu i v závěrečném soupisu jsou uvedeny zdroje, ze kterých studentka čerpala. 

Formální podoba práce je velmi kvalitní. 

V souladu s výše uvedeným je práce výborně zvládnuta po teoretické i praktické stránce a 

zároveň poukazuje na současný trend v jazykovém vzdělávání zaměstnanců firem. 



Bakalářská práce (v plném rozsahu) splňuje zadání, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

,1J'h, ,l",,?, / 
Datum 9.6.2008 podpis oponenta 

Doporučené otázky: 

1. Uveďte charakteristiku základních koncepcí firemní jazykové výuky. 

2. Vyjmenujte typy firemních jazykových kurzů. 

3. Proč je motivace v jazykovém vzdělávání důležitá? Uveďte její typy. 

4. Uveďte některé z používaných jazykových certifikátů (se zaměřením na angličtinu). 


