
Posudek bakalářské práce 

 

Název práce: Motivy a očekávání zahraničních jazykových lektorů při výběru České 

republiky 

Studentka: Martina Frídová 

 

 Bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem, které není v našem prostředí až tak 

zkoumané, ačkoliv každý rok přijíždí mnoho lidí ze zahraničí s tím, že by u nás chtěli 

vykonávat povolání jazykových lektorů. 

 Bakalářská práce je klasicky dělena na část teoretickou a praktickou, obsahuje všechny 

povinné náležitosti. Autorka nás celým textem provází, což usnadňuje orientaci a práce se tak 

stává velmi čtivou. Již samotný úvod nás nejen zavádí do zkoumané problematiky, ale 

poskytuje představu, že autorka o celém jevu přemýšlí v širším kontextu.  

 Správně autorka zařadil i kapitolu o specifikách povolání jazykového lektora. Jako 

problematickou spatřuji kapitolu týkající se motivace a motivů – je příliš obecná, hodila by se 

spíše do přednášky obecné psychologie. Pojetí motivace v obecné rovině je náročné, navíc 

v tomto bych upřednostnila užší zaměření. V kapitole o kultuře bych očekávala přihlášení se k 

(některému) psychologickému směru – kulturní nebo interkulturní psychologie. 

 Empirická část je dobře vystavena. Výzkumná otázka dává smysl. Výběr kvalitativní 

strategie je odůvodněn a získávání vzorku popsáno.  Díky prezentaci výsledků je poznat, že 

autorka pronikla do tajů kvalitativního výzkumu. Empirická část je čtivá a poskytuje zajímavé 

poznatky, které jsou použitelné v praxi. Bohužel však autorka zůstala na povrchu, nepropojila 

analyzované informace s teoretickými poznatky nebo proběhlými studiemi. V některých 

částech textu by analýza mohla být hlubšího rázu (např. kapitola 4.2., ve které se téměř 

v každém odstavci dozvíme, co řekl/a infromátor/ka, což je zajímavé, nicméně chybí jakési 

propojení těchto výpovědí). 

 Jak vedoucí práce oceňuji, že s tématem přišla sama studentka, její motivace 

k zodpovězení výzkumné otázky byla nadměrná, z celého procesu vypracování bakalářské 

práce mám pocit, že téma autorku zaujalo a kvalitativní analýza Martinu bavila. Téma je 

navíc pro mě osobně významné, vedení bakalářské práce byla přínosná i z tohoto hlediska. 

 

Bakalářská práce splňuje všechny kladené požadavky, proto ji doporučuji k obhajobě. 

Hodnotím ji na rozhraní výborně-velmi dobře. 
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