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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  

3. Praktická část Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, relevantní a 
srozumitelná argumentace a interpretace získaných výsledků, jasnost formulace 
závěrů práce 

4. Jazyková úroveň Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu,
interpunkce a stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu 

5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, konzistentnost
úpravy práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a provedení příloh 
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Kvalita, množství a relevance odborných zdrojů, kritický přístup ke zdrojům, 
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	Text1: Nicole Burgonová 
	Text7: This is a good thesis overall. Particularly welcome is that it is on a fresh topic.  Burgonová makes a good point in her theoretical section about the teaching of culture -- that it is important in the teaching of a language. And, of course, as YouTube is wildly popular today among young people, it is definitely an area worth investigating.  The thesis could have been more clear and focussed. For example, is the focus the leisure time of students (and how they learn during their leisure time) or is it meant more for classroom teachers? Some chapters could have been developed more as well, or dropped altogether (some chapters are very short). The test given to the test subjects should probably have been created in a different way. Multiple-choice is not optimal as the subjects could simply guess. Asking them to translate would have been better (then the researcher would know that the subjects know the meaning -- and not just superficially).
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	Text5:  50 pages, with appendices.
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	Text10: The use of English is very good throughout the work -- with some lapses in register (sometimes the language can be too informal for academic work). Overall a good piece of work, and, once again, I praise its originality.


