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1. Odborný kontext Orientace v pojednávané problematice, odborné zázemí a širší přehled o disciplíně, 
znalost a uplatnění odborné terminologie, reprezentativnost a aktuálnost použité 
odborné literatury, variabilita odborných zdrojů a schopnost jejich syntézy 

2. Výzkum Stanovení a splnění cílů, formulace hypotéz, vhodnost a relevance metod a 
zvolených postupů, jasnost formulace a interpretace závěrů práce 

3. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, návaznost a 
provázanost textu, konzistentnost úpravy práce, odpovídající rozsah práce, 
poznámkový aparát, adekvátnost a provedení příloh, odpovídající úroveň citační 
praxe  4. Jazyková úroveň Celková úroveň jazykového projevu, přesnost, rozmanitost a čtivost formulací,
absence gramatických, lexikálních a pravopisných nedostatků, úroveň odborného 
stylu 

5. Věcná správnost a 
přesvědčivost 

Hloubka a kvalita provedených analýz, faktická, věcná a obsahová správnost,  
podloženost, aktuálnost přístupů, schopnost argumentace a kritického myšlení, 
schopnost náležitě formulovat a interpretovat zjištění 

6. Originalita Přínos práce, samostatnost zpracování, původnost myšlenek, kreativita a zaujetí 
danou problematikou, možnosti dalšího rozvíjení, celková náročnost a pracnost, 
potenciál práce (navázání na výzkum či aplikace jeho výstupů v praxi) 

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. 
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Práce	Bc.	Jany	Čáslavské	se	zabývá	problema9kou	úzkos9	ve	výuce	anglického	jazyka	u	dospělých.	V	teore9cké	čás9	
autorka	 nejprve	 obecně	 definuje	 a	 klasifikuje	 fenomén	 úzkos9,	 který	 následně	 uvádí	 v	 kontextu	 cizojazyčného	
vyučování	a	nabízí	diachronický	přehled	výzkumu	v	této	oblas9	spolu	s	přehledem	literatury,	kde	rozlišuje	kontext	
domácí	a	 zahraniční.	Autorka	dále	uvádí	vliv	úzkos9	na	další	psychologické	aspekty.	V	dalších	kapitolách	autorka	
uvádí	příčiny	úzkos9	a	formy	jejích	projevů	v	různých	rovinách	(psychologické,	komunikační,	atd.).	Autorka	v	rovině	
oborově	 didak9cké	 nahlíží	 na	 úzkost	 ve	 vztahu	 k	 jazykové	 úrovni,	 počtem	 osvojených	 cizích	 jazyků	 a	 rozvoji	
jednotlivých	řečových	dovednostech.	V	závěru	teore9cké	čás9	uvádí	možné	implikace	pro	pedagogickou	praxi.	

Práce	 volně	 přechází	 k	 výzkumnému	 šetření,	 které	 si	 klade	 za	 cíl	 je	 pojato	 jako	 smíšený	 výzkum,	 kdy	 autorka	
nejprve	 dotazníkovou	 formou	 zjišťuje,	 do	 jaké	 míry	 se	 problema9ka	 úzkos9	 studentů	 týká	 vybraného	 vzorku	
respondentů	a	následně	s	respondenty.	kteří	v	testu	zaznamenali	skóre	poukazující	na	vyšší	míru	úzkos9,	provádí	
strukturovaný	rozhovor.	Odpovědi	následně	přepisuje	a	vyhodnocuje	metodou	obsahové	analýzy.	V	závěru	kapitoly	
14.2.5.	 autorka	 závěry	 obou	 výzkumu	 stručně	 uvádí	 do	 vzájemné	 souvztažnos9	 a	 práci	 uzavírá	 souborem	
doporučení	pro	učitele	cizího	jazyka.



Témata a náměty k diskusi při obhajobě: 

Práci tímto  2

Datum: 

Podpis: 

2 Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu 
studenta v průběhu obhajoby. 

doporučuji nedoporučuji k obhajobě.

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

25. 5. 2018

 

Práce Jany Čáslavové představuje aktuální téma, které mnohdy zůstává učiteli přehlíženo a považuji za 
důležité na tuto problematiku upozorňovat. Předkládaná práce tak může napomoci odborné veřejnosti si 
tento problém uvědomit, připomínat a případně hledat jeho řešení. Mezi silné stránky práce řadím 
modifikaci standardizovaného dotazníku a zejména závěrečné implikace pro praxi.

V práci se objevuje několik nepřesností: 
- Doporučil bych přehodnotit nebo formulačně upravit hypotézy: První hypotéza je formulovaná příliš 
obecně a odpověď na ni již známe. Otázkou je, do jaké míry je to problém ve konkrétním edukačním 
kontextu. Problematické vnímám nepřesně vymezené pojmů mladší a starší v druhé hypotéze. 
- Teoretická část volně přechází v část praktickou. Doporučil bych přesněji odlišit tento předěl. 
- V úvodu praktické části hovoříte o kvantitativním výzkumu a uvádíte hypotézy. Čtenáře by tak mohl nabýt 
dojmu, že se jedná o čistý kvalitativní výzkum (přestože to později vysvětlujete). Doporučil bych toto 
vysvětlení uvést již v samotném úvodu.
- Doporučuji upravit popisky k obrázkům např. str. 31. (Chart 1. Sex). Navíc v tomto případě by se čtenáři 
mohli spokojit pouze s textovým sdělením.

S přihlédnutím k výše uvedenému konstatuji, že práce splňuje nároky kladené na tento typ práce a 
doporučuji ji k obhajobě.

1.	Co	znamená,	že	účastníci	výzkumu	museli	být	"stable	personali9es"	(str.	30)?
2.	V	čem	si	myslíte,	že	by	byly	výsledky	odlišné,	pokud	byste	výzkum	realizovala	u	středoškoláků?
3.	V	teore9cké	čás9	stručně	zmiňujete	výzkum	u	nás	a	v	zahraničí.	Mohla	byste	výsledky	Vaší	práce	zhodno9t	ve	
vztahu	k	uvedené	literatuře?


