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Dodatečné poznámky a připomínky vedoucího BP (podle uvážení):
Práce je založena na citaci internetových stránek uvedených bohemistických pracovišť (jejich
překlad do češtiny ale není se vší pravděpodobností dílem autora bakalářské práce). Autor
práce zcela ignoruje pravidla pro citování.
Při srovnání jednotlivých pracovišť vychází autor z různých faktů, proto jeho srovnání nemá
prakticky žádnou vypovídající hodnotu.
Výzkum je zcela nedostatečný. Z textu není patrno, s kým se autor na zahraničních pracovištích setkal, postrádám údaje o počtu respondentů, jejich charakteristiku, postrádám zdůvodnění, jak a s jakým záměrem byl sestaven dotazník. Je sice uvedeno statistické vyhodnocení
dotazníků (samo o sobě nedostatečné), ale zcela chybí interpretace získaných dat a následné
vyvození závěrů.
Text vykazuje značné formální nedostatky, především grafické.

Otázky a doporučení k obhajobě BP:
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Doporučení pro event. přepracování:
Viz výše.
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