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Ássessmeaf Criteric Seale Commenls
1. lntroduction is well wrítten, brief,

interesting, and compelling. lt
motivates the work ancl provides a
cleaí statement of the problem. lt
places the problem in context. lt
presents and overview of the thesis.

Outstaldi*g
Very good
Acceptable
Somewhat deficient
Very deficient

Úvodní kapitola je přehledná. Vyr':rezrrje

cíl celé práce a čtenáře seznámí se
stručným obsahem jednotlivých kapitol.

2. Li:erature review is comprehensive and
cornplete. lt synthesizes a variety of
soLrrces and provides context for the
research. lt shows the author's
urrclerstanding of the nrost relevant
literature on the sub.iect matter.

Outstanding
Very good
Acceptable
Somewhat deficient
Very deficient

Z této kapitoly je patrno, Že autorka
prostudovala velké množství odborné
literatury zaměřené na dané téma.
Prokázala, že se umíorietrtovat v
dostuprré literatuře a zdrojích r_rrČených

pro učitele angličtiny (a to nejen na

prvnírn stupni}. VáŽím si toho, že byly
vytrŽity zdroje české a rovněž anglické.
přestože autorčina specializace není
anglický jazyk. Dle rného názoru zvládla
se.tí uvést šírokou škálu získaných
informací do smyslupl ného kontextu.

3. The methodology chapter provides
clear ancl thoror.rgh description of the
researc h methocÍolo5y. l t discusses
why and what methods were chosen
for research. lhe research
methodolo6y is appropriate for the
identif ied research q ueslio ns.

Outstardi*g
Very good
Acceptable
Somewhat deficient
Very deficient

Kapitola Metody výzkurnu přináší jasný
obrázek toho. jaké r,ýzkirmné nástroje
byly pouŽity; kde, kdy, na kom a jak byl

rnizkum realizován.

4. The results/data are analyzed and
i nterpreted effective ly. The chapter
ties the theory wirh the findings. lt
addresses the applications and
implications of the research. lt
discusses strengths, weaknesses, and
limitations of the research.

Outstandi:rg
Very good
Acceptable
Somewhat deficient
Very deficíent

Kapitola Výsledky a komentáře se

zabývá konkrétními rnisledky ar-rtorčirra

vrfzkumu. Dle mého názoru se jí
Úspěšně podařilo zpracovát získa ná

data a výsledky shrnout a komen:ovat.
K přehlednosti a jasrrosti této Části
práce přispívá také vysoká úroveň
graf ického zpracová ní výsled ků' Cíl

práce - získat odpověd'na stanovené
výzkumné otázky - byl splněn,



5. The thesis shovr,s critical and anatytical
thi nk ing about tlre area of study and
the author's expertise ín this area.

outstandíng
Very good
Acceptable
5 orn ewliat defici e r,rt

Very defícient

Toto je patrno z části obsahujíc í obecné
zhodnocenÍ přínosu, uvederrí
ornezujících faktorů a perspektiv
případného dalŠího .^izku mu.

6. The text is organlzed in a logical
rnanner. lt Ílows naturally and is easy
to foilow. Transitions, summaries and
conclusions exist as appropriate. The
author dernonstrates high quality
v,rritÍng skil|s and uses standard
spelling, grarnmar, and punctuation.

OutstandÍng
Very good
Acceptable
Somewhat defÍcient
Very deficient

Práce je přehledná a čtenář neztrácí
orÍentaci. Tomu jistě napornéhá fakt, Že
autorka rra začátklr kaŽdé kapitoly
uvede jejíobsah a na konci nezapomíná
celou kapitolu shrnout a uvést Čtenáře
do kapitoly další.

7. The thesis meets the general
requirements {formattíng, c hapters,
length, division into sections. etc.).
References are cited properly withín
the text and a complete reference list
is provided.

Outsta:rding
Very good
Acceptable
Somev'rhat deficient
Very defÍcient

Práce splňtrje daná kritéria.

Závěrečný kornentář & otázky

Je patrno, Že vri zkum, jeho příprava (studium přislušné literatury i praktická příprava výzkumu pro realizaci ve
škole} a následně písemná prezentace musely autorku výrazně obohatit o velké mnoŽství nornf clr metodických
znalostí v oblasti výuky angličtiny i dovedností v oblasti tvorby akademického textu. Závěrem lze jen znovu
konstaťovat, Že se jedná o ve všech ohledech pečlivě a fundovaně zpracovanou práci, na kterou může autorka
být hrdá.

Navrhova né hodnocení: vriborně

otázky:
Co Íze povaŽovat za největší osobní profesní přínos z realízace této práce?
.laké překáŽky se během výzkumu a psaní diplomwé práce objevily?
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