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Autor práce 

Název práce

Autor posudku

Kritérium hodnocení Hodnocení 
1 – 10 bodů *)

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

6

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).

8

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).

8

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

7

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).

7

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) Jakým způsobem obohatil Váš výzkum předchozí výzkumy 
zabývající se motivací ke studiu francouzského či jiného cizího 
jazyka?
2) Jakým způsobem byl sestaven výzkumný vzorek (popis vzorku kvótní  
a dostupný není zcela dostatečný, není zřejmé, jací studenti se vlastně 
výzkumu v rámci uvedených škol zúčastnili a jací se nezúčastnili)? Lze  
výsledky provedeného výzkumu dále generalizovat v rámci populace 
žáků 12-19 let?

Poznámky

Bc. Jana Šindelářová

Důvody k volbě francouzštiny jako druhého cizího jazyka 

PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D.



Předložená diplomová práce ve svém úvodu přehledně sumarizuje 
postavení cizích jazyků a jejich výuku nejen v České republice, úžeji se  
pak zaměřuje na francouzský jazyk. Samotný výzkum se pak zaměřuje 
na důvody volby francouzského jazyka jako druhého cizího jazyka na 
vybraných školách v ČR. V závěru výzkumu není uvedeno, do jaké 
míry obohatil provedený výzkum předchozí výzkumy, do jaké míry jsou  
výsledky generalizovatelné apod. Na závěru celé diplomové práce by 
šlo ještě dále pracovat. Nicméně i přes tuto drobnou výtku je práce 
zdařilá a dává prostor pro navazující výzkumy.

Celkové hodnocení Práci doporučuji k obhajobě.

Datum a podpis autora posudku diplomové práce:
23. srpna 2015
dr. Hana Voňková


