
POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 
KATEDRA ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATURY PedF UK 

 

 

Autor práce: Bc. Jana Čáslavská 

Název práce: Anxiety in ESL Teaching to Adult Students 

Vedoucí práce: Mgr. Karel Žďárek, Ph.D. 

Rok odevzdání: 2018 

Rozsah práce: 100 stran (včetně seznamu literatury a příloh) 

Posudek: vedoucího práce   oponenta  
Autor posudku: PhDr. Klára Uličná, Ph.D. 

 
 Posuzovaná oblast Zvažovaná kritéria Body 

(0-5)1 
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 

3 

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

2 

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 

3 

4. Jazyková úroveň Celková úroveň jazykového projevu, přesnost, rozmanitost a čtivost formulací, 
absence gramatických, lexikálních a pravopisných nedostatků, úroveň odborného 
stylu 

5 

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 

3 

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) 

4 

 

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 
 

Autorka se v práci zabývá problematikou úzkosti ve výuce anglického jazyka u dospělých. Jedná se 
o téma zajímavé a přínosné. V úvodu jasně stanovuje cíl a vlastní motivaci pro volbu tématu. 
Teoretická část je stručná, zahrnuje relevantní informace a je opřena o dostatečné množství 
odborných zdrojů. Občasná přílišná stručnost jde na úkor propracovanosti, resp. hlubšímu vnoření 
se do tématu a případnému usouvztažňování informací z různých zdrojů a různých „názorů“. 
Výzkumnému šetření je věnována většina předložené práce. Nejsem bohužel hluboce obeznámena 
s výzkumy na dané téma, nicméně stanovené hypotézy vnímám jako problematické – bylo by 

vhodné zasadit je do relevantního edukačního kontextu, specifikovat je tak, aby výzkum přinesl 
„nová“ zjištění (první hypotéza je hypotézou nejproblematičtější). Smíšený výzkumný design je pak 
rozfázován do dvou kroků, kvantitativní a úžeji zaměřené kvalitativní fázi. Modifikace dotazníku je 

opodstatněna (mimo jiné) potřebou snížit počet položek dotazníku. Autorka argumentuje např. 
„opakováním“ otázek“. Tento fakt vnímám jako problematický, jelikož vícero otázek zaměřených 
na jedno téma je standardním postupem, jak ověřit „pravdivost“ odpovědí; navíc originální dotazník 
jistě prošel vlastní standardizací – tak, aby dotazník generoval spolehlivá data. Pozitivně naopak 
hodnotím množství respondentů zapojených do dotazníkového šetření. Je velmi neobvyklé 
prezentovat výsledky dotazníkového šetření v jednotlivých kapitolách. V rámci kvalitativní části 
práce by bylo vhodné – s ohledem na její cíl – aplikovat tzv. otevřené kódování. Současné pojetí 

                                                      
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. 



vnímám jako limitující pro objektivnost výsledků. V závěru práce velmi postrádám interpretaci 
získaných dat s oporou o relevantní teoretické zdroje.  

 

Témata a náměty k diskusi při obhajobě 
 

(re)Formulace cílů / hypotéz výzkumu – viz výše.  
Jak by bylo možno doplnit interpretaci (v tomto výzkumu) získaných dat? 

 

Práci tímto doporučuji
 

nedoporučuji
 

k obhajobě.2 

 

Datum: 31. května 2017 

 

Podpis: 

                                                      
2 Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu 

studenta v průběhu obhajoby. 


