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Témata a náměty k diskusi při obhajobě:
I was the supervisor of this thesis and was impressed especially with the independence of the student
(Kristina Šaumanová), the structure of her thesis and the level of her language/writing skills.
I have nothing to request from the student at her thesis defense, except maybe:
1. Does she wish to research this subject (Code-switching in Bilingual Children and/or Bilingualism)
further?
and, if so,
2. What would she do to go deeper into the subject matter?

Práci tímto

Datum:

doporučuji

nedoporučuji k obhajobě.
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20. 5. 2015

Podpis:

2

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

