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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 
 
 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie B 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury B 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi A 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí C 

1.5 Interpretace výsledků C 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí C 

1.7 Logičnost výkladu B 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů C 
 
Slovní komentář: 
Z důvodu dlouhodobého zahraničního pobytu zpracovávala Lenka Zahrádková svou DP do značné 
míry samostatně, bez možnosti intenzivnějších konzultací s vedoucí DP. Na jednu stranu vysoce 
oceňuji aktivitu a samostatnou práci diplomantky, na druhou stranu však musím konstatovat, že 
diplomantka – ač na to byla upozorňována – neudržela svou DP v přísně koncizním tvaru a místy se 
příliš oddaluje svému tématu (kap. 4.2, 4.3) či se dopouští nelogičností: např. cíle práce stanovené 
na s. 7 nekorespondují s cíli v závěru práce (s. 86).  V závěru (s. 87) se dále např. uvádí jako 
výsledek, že jazykové znalosti žáků nejsou na stejné úrovni s žáky v ČR. To ale přece vůbec nebylo 
cílem výzkumu. 
Práce je nevyvážená: Pokud lze vysoudit podle poněkud zmateného obsahu, samotný výzkum 
začíná až na str. 66 a je popsán na pouhých 20 stranách. Až text práce pak prozradí, že některé 
výzkumné problémy (bohužel však věnující se spíše otázkám školskopolitickým a organizačním 
než otázkám edukace) řešené metodou obsahové analýzy jsou zanořené i v předcházejícím textu. 
Popis dotazníkového šetření není úplně jasný, postrádám také větší interpretační vyústění zjištěných 
faktů. 
 
 



2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 
 
 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu B 

2.3 Dodržení citační normy B 

2.4 Dodržení stylové normy B 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace C 
 
Slovní komentář: Mám výhrady k jazykové stránce DP (např. syntaktické nedostatky: rozdílnosti … 
která, s. 86, místy tendence k publicismům, literní chyby). 
 
3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 
 
Přes uvedené nedostatky práce v zásadě splňuje požadavky kladené na práce diplomové a 
doporučuji k obhajobě. 
 
Slovní komentář: 
 
4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 
 
4.1 Prosím, aby diplomantka přehledně shrnula cíle, k nimž dospěla vlastním výzkumem. 

4.2 Které vyučovací metody užívané v zahraničí by bylo užitečné více rozvíjet i v domácím 
prostředí? 

4.3 Autorka pracuje převážně s klasickou klasifikací vyučovacích metod. Zjišťovala, jaké je 
postavení alternativních metod v jazykovém vyučování v zahraničí (např. 
konstruktivistické metody, metody instrumentálního obohacování apod.)? 

 
5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE: velmi dobře - dobře 
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