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

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):
Review for Mahulena Forestová

The title and topic of Maulena Forestová's bachelor thesis is Teaching English in the Czech Step by Step Preschool
Programme. As she states on her introdcution, her aim is to research the way in which English is used into the Step
by Step programme in particular preschools and to determine whether the priniciples of the programme are
actually used when teachin English in these schools.
She begins with a brief history of the programme. She claims that a summary of each method will be included
which it later in the thesis. Her intention then is to Compare the uses of the method in certain schools which takes
place in the practical section later in the thesis.

On P. 8 there is a station from Open Society. I believe for the purposes of this theoretical section, to suppplement
the1overview
of the issue,
would
beenmaximum),
better if she
this quote
along with
others
so as to fill
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1-5have
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či více
posuzovaných
oblastí
automaticky
že práce
není doporučena
k obhajobě.
outznamená,
the purpose
of including
the comment
there from a personal perspective as the author of the thesis as a type of
critical analysis rather than simply filling an academic requirement.

Témata a náměty k diskusi při obhajobě:
I would like to know why she did not comment more on the academic citations and the comments from the
teachers.

Práci tímto

doporučuji

Datum:

12. 5. 2016

Podpis:

Craig Morgan M. A.
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nedoporučuji k obhajobě.
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Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu
studenta v průběhu obhajoby.

