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Bakalářská práce - obecné údaje 

Počet stran: 72 
Počet kapitol: 5 + Úvod a Závěr 
Počet příloh: 2 
Práce s odbornou literaturou: Soupis bibliografických citací s. 62 a Bibliografie s. 
67, v bakalářské práci byly citovány nejméně 3 cizojazyčné prameny, řádně uvedené 
v Soupisu literatury 

Předložená bakalářská práce pana Jiřího Baudyše se zabývá v obecné rovině profesí 
učitele cizího jazyka, v konkrétní řeší práce otázky výběru těchto pracovníků a obsazování 
pracovních míst v této pracovně-profesní sféře. Kromě obecné analýzy, popisu a specifikace 
pracovních míst učitelů cizích jazyků autora zajímají i souvislosti konkrétních charakteristik a 
osobnostních vlastností, které jsou předpokladem vykonávání učitelského povolání. 

Domnívám se, že vytyčené cíle této bakalářské práce byly splněny. Autor poskytl 
nejen základní vodítka pro výběr a obsazování míst učitelů cizích jazyků, ale upozornil i na 
některé závažné momenty při řešení personální problematiky v institucionálním jazykovém 
vzdělávání. Kupříkladu vyzdvihl důležitost analýzy a hodnocení osobnostních předpokladů 
pro výkon učitele cizího jazyka, a to zejména z hlediska zajištění náležitého vývoje osobnosti 
učícího se (dětí i mládeže). 

Pozitivně hodnotím jak metodologickou průpravu i realizaci samotné práce a 
bezpochyby také práci s odbornou literaturou, včetně titulů zahraniční provenience. 
Upozornila bych pouze na skutečnost, že autor bakalářské práce uvádí na s. 15 požadavky na 
učitele "angličtiny jako druhého jazyka" a následně nepodrobuje nikterak komentářům a 
diskuzi - otázku výuky a učení se "cizímu jazyku" a "druhému jazyku". Doporučuji proto, 
aby se autor k této záležitosti vyjádřil během obhajoby své práce. 

Celkově hodnotím práci jako zdařilou, plně odpovídající požadavkům kladeným na 
tento typ práce. Autor prokázal schopnost pracovat se zvoleným tématem na odborné úrovni, 
práce má dostatečnou myšlenkovou provázanost a nechybí ani diskuze a autorův osobní 
přístup k tématu. 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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Mgr. Šárka Blažková Sršňová / V Praze dne 9.5.2006 


