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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE

Kritérium Hodnocení (A-D)
1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie B–C
1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury C
1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi A
1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí B
1.5 Interpretace výsledků C
1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí B
1.7 Logičnost výkladu A
1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů B

Slovní komentář:

Diplomantka zvolila pro zpracování svých výkladů deskriptivní metodu, což je možná vhodné pro 
exkurzy do historie zpracovávaných problémů, chybí však širší interpretace konstatovaných faktů, 
mnohdy i sama analýza problému. Výklad v teoretické části práce často přechází v kompilaci 
názorů autorů sekundární literatury, vybrané (i když vhodně) citace na sebe plynule navazují, 
názor/komentář diplomantčin chybí. Některé kapitoly (např. partie věnované multi/bilingvismu) se 
opírají o jediný informační zdroj. Potvrzení/vyvrácení předpokladů odborného šetření je vkládáno 
do soupisu výsledků jednotlivých kroků šetření, což výsledky šetření znepřehledňuje. V pasáži 
věnované „Evropským školám“ patrně v souladu se svým studijním zaměřením soustřeďuje se 
diplomantka na tzv. sekundární cyklus, vazbu na primární cyklus nijak neuvádí. Případný komentář 
by ovšem byl jistě zajímavý, minimálně pro konfrontaci se situací v ostatních v práci sledovaných 
vzdělávacích aktivitách.



2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE

Kritérium Hodnocení (A-D)
2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu B
2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu A
2.3 Dodržení citační normy B
2.4 Dodržení stylové normy B
2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace C

Slovní komentář:
Autorka nevyjadřuje explicitně kauzální vztahy mezi svými tvrzeními, tyto vztahy však z textu 
zřetelně nevyplývají. Některá zjištění se v různých částech práce opakují. Není důsledně 
dodržována stylová a morfologická norma či pravopisná kodifikace (titulní str., poděkování, dále 
např. s. 4, 5, 6, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 23–25, …, 98). 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE

Práci doporučuji k obhajobě.

Slovní komentář:
Přínosem práce je shromáždění informací k tématu, o němž se zatím příliš nepíše. Od budoucí 
pedagožky (jak autorka o sobě v práci mluví) bych však očekávala hlubší analytický pohled a 
zvláště didaktickou interpretaci zjištěných skutečností.

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU

4.1 Objasněte vymezení aktivního používání češtiny „od Argentiny po Ukrajinu“ (s. 4).
4.2 V čem podle vašeho názoru výuka češtiny v zahraničí odpovídá RVP?
4.3 Proč v práci nekomentujete studijní opory, které jsou využívány při výuce češtiny, resp. v 

„českých školách“ v zahraničí?
4.4 Proč místo odborného výkladu volíte opisování výčtu faktů z učebnic nebo sekundární 

literatury (zvl. s. 9–11)?
4.5 Proč v Příloze 3 neuvádí autorka vždy úplné bibliograf. údaje materiálů, na které odkazuje? 
4.6
4.7

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE
velmi dobře – dobře 
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