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3. Praktická část Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, relevantní a 
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Overall, the topic is presented adequately with appendixes and a  discussion of the results.  
  
The author is enthusiastic about the topic and that may be considered  as a negative point in this context . 
 
In parts  the bachelor work reads with a certain bias . This  is understandable but keeping in mind the   
necessary academic  and objective tone of the paper required for this type of work,     
  
sentences such as: 
  
"Some of those which appeared several times are definitely worth mentioning."(p.30) 
  
"Although it might surprise the missionaries, the Bible studies after the English part of the classes are 
actually quite popular."" 
  
"......supported by the answers was largely positive which might come as a nice surprise to the 
missionaries who were not very optimistic about this particular question."  (p.32) 
  
do express a bias which may be considered inappropriate for an academic work. 
  
  
The style of the language throughout the paper could have been presented using more complex 
vocabulary and expressions.  The vocabulary chosen did not demonstrate an advanced  academic style of 
expression. 
  
"It might be quite surprising that this  kind of financing..."(p.14) 
  
"Research in form of a survey was done for this paper."(p.19) 
  
"The group of the missionary teachers is represented by both genders."(p.23) 
  
  
  
There could also have been more as a conclusion regarding the implications of the research. Now that  
they are satisfied  with the lessons and their relationship with the missionaries, what might the next step 
be for future development of the ESL classes? 
  
  
  
Perhaps the limited scope of the topic( the students  are satisfied with the lessons and have good 
relationships with the teachers even outside of class) prevented the author from going into deeper 
analysis and discussion since there was not much more to analyze about the topic. 
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Beyond showing that the students were satisfied with the lessons, does the author feel that more 
implications could have been presented in the conclusion towards future development of these classes 
taught by missionaries?
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