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Zvažovaná kritéria

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
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úpravy práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a provedení příloh
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Kvalita, množství a relevance odborných zdrojů, kritický přístup ke zdrojům,
odpovídající úroveň citační praxe
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Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad):
Kristina Šaumanová zkoumala ve své bakalářské práci téma code-switchingu u bi/multilingvních dětí
žijících v České republice z pohledu jejich rodičů. V kvalitativně orientovaném výzkumu získala autorka
data o výskytu zkoumaného jevu metodou dotazníkového šetření. Většina rodičů chápe přepínaní z
jednoho jazyka do druhého jako přirozenou součást osvojování jazyků a své potomky opravují velmi citlivě
nebo vůbec.
Doporučuji, aby se autorka zvoleným tématem zabývala v diplomové práci za předpokladu, že se jí podaří
získat nahrávky interakcí dětí s rodiči a ve škole. Lingvistická analýza těchto interakcí může poskytnout
podrobnější a objektivnější informace o charakteru code-switchingu. Jelikož autorka většinu respondentů
osobně zná a má jejich důvěru, nabízí se jí jedinečná příležitost dlouhodobějšího sběru kvalitních dat.

Bodové hodnocení na škále 1-5 (5 bodů maximum), 0 bodů z jedné či více posuzovaných oblastí automaticky
znamená, že práce není doporučena k obhajobě.
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Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad):

Kritické výhrady:
- výstižnější titul práce: většina případových studií zahrnuje multilingvní děti
- nevhodná formulace hypotéz (I believe..., I am of the opinion..., I presume...) a jejich zařazení v úvodů
práce
- lepší propojenost teoretické a praktické části - rodiče v dotaznících opakovaně uváděli prospěšnost
bilingvismu, nicméně kritické zhodnocení výhod a nevýhod tohoto jevu na základě současného výzkumu v
práci chybí
- absence výstižného shrnutí výsledků výzkumu, například formou tabulky pro přehlednost a snazší
komparaci
- čtenář se nedozví, že vyplněné dotazníky a grafy s výsledky jsou uvedeny v přílohách (například formou
odkazů v textu práce)
- jazyková úroveň: chyby v používání členů; stylistické nepřesnosti

Témata a náměty k diskusi při obhajobě:
1. Na základě jakých studií (či jiných zdrojů) byly zformulovány hypotézy předložené v úvodu práce?
2. Jak by autorka implementovala svá výzkumná zjištění do výukové praxe?
3. Mohla by autorka uvést konkrétní příklad rozdílu mezi code-switching and borrowing (str. 14) a
Functional Head Constraint (str. 21)?

Práci tímto

Datum:

doporučuji

nedoporučuji k obhajobě.
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24. 5. 2015

Podpis:
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Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu
studenta v průběhu obhajoby.

