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OBLIGATORNÍ HODNOCENÍ

Osobní zaujetí téma-
tem

vysoké průměrné malé neuspokojivé
X

Splnění cíle a zadání 
BP

úplné z větší části částečné nedostatečné
X

Výběr literatury bez výhrad vyhovující neúplný nedostatečný
x

Teoretické zpracování  
tématu 

výborné průměrné spíše nízké neuspokojivé
x

Samostatnost a pů-
vodnost zpracování BP

vysoká uspokojivá nesamostatná kompilát
x

Struktura BP logická velmi dobrá méně zdařilá neuspokojivá
x

Jazyková úroveň BP výborná velmi dobrá dobrá nedostatečná
x

Stylová úroveň BP výborná velmi dobrá dobrá neodpovídající
x

Inspirativnost BP vysoká uspokojivá nižší nepatrná
x

Formální stránka BP výborná velmi dobrá dostatečná nevyhovující
x

FAKULTATIVNÍ HODNOCENÍ

Úroveň výzkumu a ma-
teriálů; konzultace BP

vysoká uspokojivá nižší žádná

Praktické zaměření BP vysoké přiměřené nízké žádné

Do příslušného rámečku vepište X.

                                                
1 Nehodící škrtněte.



Dodatečné poznámky a připomínky oponenta BP (podle uvážení):

Bylo by vhodné sjednotit uvádění autorů citací: někde jsou v textu, někde v poznámko-
vém aparátu.
Uvítal bych přehlednější prezentaci výsledků výzkumu a výsledků dotazníků (členění 
neúnosně dlouhého textu na odstavce, využití tabulek, grafů aj.), viz s. 45n.
Bylo by vhodné posílit lingvodidaktický pohled na celou problematiku (včetně odborné 
literatury) a začlenit i doporučení pro vyučovací praxi.

Otázky a doporučení k obhajobě BP:

Jakou roli hraje v dané problematice (gesta, oční kontakt, tempo řeči atd.) jazykové společen-
ství mluvčího? Jaký je kupř. rozdíl mezi nonverbálním chováním „průměrného“ českého 
mluvčího a mluvčího z autorčiny země původu?
Jakým způsobem využít prezentované poznatky ve výuce češtiny jako cizího jazyka (v řečové 
praxi)?

Klasifikace:         X výborně              velmi dobře               dobře             nevyhověl(a)
                                
Doporučení pro event. přepracování:



V Praze  dne 15.7.2012

                                                                          Doc.PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
                                                                                 Podpis oponenta BP  

…ÚBS FF UK……
Pracoviště oponenta BP




