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Připomínky, výhrady, zdůvodnění: 

Předložená bakalářská práce o rozsahu 56 stran je psána v německém jazyce. Je členěna do dvou 

hlavních kapitol. K textu je připojen úvod a závěr, seznam použité sekundární literatury, anotace 

a příloha. 

Je evidentní, že autorka práce zpracovala dané téma s velkým zaujetím a smyslem pro účelné 

členění textu, což přispívá k čtivosti i jazykově dobře strukturovanému textu. V získaném 

studijním materiálu se autorka práce velmi dobře orientuje, předností práce je přehledná jazyková 

analýza a vyhodnocení dat, což svědčí o promyšleném metodologickém hledisku. Autorka mj. 

přesvědčivě prokázala schopnost odborně pracovat a kriticky posuzovat české a zahraniční 

literární zdroje. 

Celková formální úprava je na velmi dobré úrovni. Překlepy či gramatické chyby se téměř 

neobjevují (stylistické nepřesnosti apod. se objevují na stranách 9, 11, 31, 33, 35, 39, 40, 45, 46, 

49) Citační úroveň autorky je − až na několik nejasností v soupisu odborné literatury a 

v samotném textu – také na dobré úrovni.  

Vzhledem k výše uvedenému hodnocení doporučuji práci k obhajobě. 

 
Otázky k obhajobě: 

Jakou míru validity přisuzujete výsledkům dotazníku, jenž mapuje vztah českých studentů, resp. 

postoj učitelů němčiny ke zkoumané problematice? 
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