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Posuzovaná oblast Zvažovaná kritéria Body 
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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 

6. Práce s odbornou
literaturou

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

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

1 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.  

vedoucího práce oponenta



Témata a náměty k diskusi při obhajobě: 

Práci tímto 

Datum: 

Podpis: 

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

doporučuji nedoporučuji k obhajobě. 2

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 
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	Text7: Bakalářskou práci Lukáše Matouška na téma často se vyskytujících pravopisných chyb v anglickém jazyce nedoporučuji k obhajobě z následujících důvodů:Autor neprokázal schopnost orientace v literatuře ani schopnost kriticky zhodnotit prameny, jelikož v celé teoretické části (str. 6 - 20) vychází z JEDNOHO zdroje (Rogers, 2005), jednou je citován Venezky (1970) a jednou Liberman (1992). Dále se autor opírá o populárně naučné webové stránky, především myenglishlanguage.com. Přitom ke zvolenému tématu existuje nepřeberné množství odborné, zejména lehce dostupné fonetické literatury, jen namátkou budu jmenovat Noskovu Grafiku moderní angličtiny nebo Crystalovy publikace. Výše zmíněné je v zásadním rozporu s pravidly pro zpracování bakalářské práce. V teoretické části dále chybí shrnutí současného výzkumu na dané téma.Z formálního hlediska se domnívám, že bakalářská práce nesplňuje požadavky na minimální rozsah (40 normostran); v obsahu není jasně oddělena teoretická a praktická část; grafémy (ústřední téma práce) jsou chybně značeny. Po jazykové stránce je práce na dobré úrovni.
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	Text10: Praktická část rovněž trpí alarmujícími nedostatky:Autor si vybral pro svůj výzkum 15 výrazů ze tří různých seznamů slov s častými pravopisnými chybami, a tyto původní dlouhé seznamy do posledního slova v práci uvádí (str. 21 a 22), místo aby popsal kritéria výběru, finální soubor a zdrojová slova uvedl v příloze. O respondentech se dozvíme žalostně málo informací a tyto informace trpí vágností - bylo jich 115, pocházejí z různých evropských zemí (jakých?), jsou to nerodilí mluvčí a anglicky se učí alespoň tři roky. Délka studia anglického jazyka, věk, používání psané angličtiny např. v práci nebo ve škole, mateřský jazyk - to jsou zásadní faktory, které je nutno zohlednit při interpretaci výsledků výzkumného šetření. Respondenti měli za úkol správně napsat jednotlivá slova, která slyšeli z audio-video nahrávky. Autor opomněl alespoň minimálně zamaskovat účel experimentu, např. vytvořením souvislého textu s klíčovými slovy, který by byl diktován. Výsledky jsou nelogicky a nepřehledně prezentovány (v práci není ani jedna tabulka či graf) slovo po slově bez jakékoliv snahy je utřídit, např. od slov s nejnižší po nejvyšší výskyt chybovosti v pravopise. Tímto způsobem by se autor mohl podívat, co mají společného slova s nejnižším počtem pravopisných chyb atd. Součástí práce je glosář klíčových termínů, který považuji za zbytečný, protože většina z nich je vysvětlena v textu.    


