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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: Alena Nováková ve své bakalářské práci zpracovává populární téma rozdílů mezi britskou a americkou angličtinou. Zaměřuje se na pravopis a lexikální rozdíly, tak jak je vnímají čeští studenti. Percepce a osvojení vybraných jevů jsou zevrubně zkoumány v dotazníkovém šetření. Teoreticky práce akcentuje vliv americké kultury na vývoj současné angličtiny a logicky se zabývá historickou divergencí a vývojem těchto dvou národních variet. V praktické části je použit původní dotazník, který reflektuje vlastní zkušenost autorky s daným tématem a který se soutředí na dvě hlavní otázky: zda li si jsou studenti vědomi rozdílů mezi britskou a americkou angličtinou a mají li média formativní vliv při jejich osvojování.

Kritická výhrada by se dala vznést vůči příliš širokému záběru teoretické části, nicméně autorka tento fakt odůvodňuje snahou poskytnout jednoduchého průvodce tématikou pro učitele v praxi nebo studenty. 

Formulačně text odpovídá úrovni očekávané u oborové bakalářské práce, jen místy kolísá vinou drobnějších pochybení a občasných čechismů, např. u slovosledu či předložkových vazeb.

Celkově se jedná o práci velice zdařilou, užitečnou a poctivě promyšlenou.
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2/ Jaké problémy konkrétně představují pro autorku hlavní téma pro její budoucí výukovou praxi a jak by k nim didakticky přistupovala? Byl by její přístup k výuce odlišný na různých typech středních škol?

3/ Na str. 27 je uvedeno, že sledování filmů v původním znění je nejrychlejší a nejjednodušší proces osvojení cizího jazyka. Pokud je toto autorčino vlastní tvrzení, mohla by ho blíže vysvětlit?

4/ Na str. 32 není explicitně uvedeno srovnání výsledků podle typu střední školy. Mohla by autorka stručně okomentovat v čem se výsledky nejvíce lišily?
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