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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

7 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

7 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

8 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

7 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

9 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 

6 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

7 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na diplomovou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

8 

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 
v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 
interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy). 

8 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 

7 

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 

 

 
Otázky k obhajobě  

1. Upřesněte prosím výzkumný vzorek: 

a. úvodní kvalitativní šetření (tj. předvýzkum) – Co znamená „náhodný“ 

výběr? Byli tito respondenti zahrnuti do fáze „b.“ a/ nebo „c.“? 

b. pilotáž dotazníku  (tj. ověření výzkumného nástroje) – Co znamená 

„několik vybraných respondentů“? Byli tito respondenti zahrnuti do 

fáze „c.“? 

c. dotazníkové šetření – Jaké byly proporce respondentů z jednotlivých 

šesti pražských gymnázií? Jaký podíl žáků, studujících francouzský 

jazyk na těchto školách, se zúčastnil Vašeho šetření? 

 

2. Napadá Vás nějaký exaktně měřitelný faktor, které by mohl korelovat se 

spokojeností žáků s výběrem francouzského jazyka (resp. obecně s výběrem 

volitelného předmětu)? 

 

3. Uveďte hlavní limity své práce a upřesněte platnost výsledků svého výzkumu. 

Navrhněte výzkumný design eventuálního navazujícího výzkumného šetření. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Bc. Jana Šindelářová 

Důvody k volbě francouzštiny jako druhého cizího jazyka 

Ing. Karolina DUSCHINSKÁ,  Ph.D. 



Poznámky Oceňuji zejména teoretickou část práce, která prokazuje velmi dobrou 

orientovanost autorky v dané problematice i její osobní zaujetí.  

 

Text je psán kultivovaným a vesměs korektním odborným jazykem, terminologická 

výtka se týká nesprávně užitého pojmu „studenti“, kde v souladu se školským 

zákonem  jsou „žáci“ i na vyšším sekundárním stupni. Formálně je práce na dobré 

úrovni, jazykové stránce by prospěla pečlivější korektura (např. strany 10, 15, 18, 

25,41,84), jde však většinou o nevýznamné překlepy. 

 

Praktická část se vyznačuje pečlivou analýzou získaných dat, avšak zasloužila by si 

dle mého názoru upřesnění metodologické části, zejména popis výzkumného 

vzorku, a dále hlubší interpretaci  získaných dat. Závěr převážně opakuje výsledky 

výzkumu popsané v předešlé kapitole, postrádám obecnější shrnutí a především 

vymezení platnosti výsledků, přínosy práce a možné další otázky, které se 

autorčiným výzkumem otevřely.  

 

Přes uvedené dílčí výhrady je práce kvalitní a splňuje nároky kladené na 

diplomovou práci. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Celkové hodnocení  Práci doporučuji k obhajobě. 
 

 

Datum a podpis autora posudku diplomové práce:  31. 8. 2015         Karolina Duschinská 


