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1. Celková
charakteristika

Splnění zásad zpracování práce, adekvátnost titulu práce, naplnění stanoveného cíle,
logická struktura práce, vyváženost a propojenost teoretické a praktické části

2. Teoretická část

Stanovení a splnění cílů, prezentace různých teoretických přístupů k řešení
problému, jejich kritické posouzení a zvolení relevantní teoretické základny pro
realizaci praktické části
Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, relevantní a
srozumitelná argumentace a interpretace získaných výsledků, jasnost formulace
závěrů práce
Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu,
interpunkce a stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu

3. Praktická část
4. Jazyková úroveň

5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, konzistentnost
6. Práce s odbornou
literaturou

Body
(0-5) 1
3
3
3
3

úpravy práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a provedení příloh

3

Kvalita, množství a relevance odborných zdrojů, kritický přístup ke zdrojům,
odpovídající úroveň citační praxe

3

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad):
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.""
Bodové hodnocení
škále 1-5
(5 largely
bodů maximum),
0 bodůmight
z jednécome
či více
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automaticky
"......supported
by thenaanswers
was
positive which
as posuzovaných
a nice surprise
to the
znamená, že práce není doporučena k obhajobě.
missionaries who were not very optimistic about this particular question." (p.32)
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Témata a náměty k diskusi při obhajobě:
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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Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu
studenta v průběhu obhajoby.

