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Práci předložilastudentka:
Název pláceI LinguodidaktischeEffizienz der studienaufenthaltein deutschsprachigen
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l. cÍL Pfu(cE (uvedte.do jakémírybyl splněn):
Autolka se v bakalářské ptáci zabývá přínosem studijoích pob1tůk získáníči prohioubeníjazykových znalostí.
Zaloveň zaměřuje pozomost na typy Zahraniěníchstudijníchpob'tů a prostřednictvímdotazníkového
šetřenídokládá
reálnévýsledky v získávánícizojazyčnýchdovednostíběhem takových pob},tů.Cílpráce byl zcela splněn'
(náÍočnost,tvůIčípřístup, proporcionalita teor€ t ické a vlastní pláce, vhodnost
2. oBSAHovÉ ZPRAcovÁNÍ
příloh apod'): Bakalářská práce je promyšleně struktwovaná tak, aby poskytla podstatnéinformace jak o
možnostechzahraničníchstudijníchpobýů tak i jejich efektivnosti a přínosu pro získáníj azykov.ýchznalostí.
Autolka nejprve přináší souhmné informace o ruzných podpůrnýchprogramech, o možnostechjazykového
vzdělávání v německy mluvícíchzemích,věetně přehl€ d u přesných odkazůa adres.Ve třetíkapitole popisujepotíže
S počátečníadaptaci v ciznjazyčnémprostředí, dále vstupni znalosti a postupné zdokonalování jazykoaích
dovedností' Pomocí dotazníkovéhošetřenídokládá. jaké mají studentikonklótní zkušenostise studijnímpobytem
v Německu a Rakousku (kapitola 4) a do jakémíIy takový pobyt ovlivnil, rozvinul a posíliljejich osobnost.v rámci
dotazníkového
šetřenísledujemimo jinéi různéfaktory ovlivňujícív'ýslednouefektivitu (např. délkapobýu). To vše
znamená,žepodává ucelený obraz problematikyzpracovávanéhotématu.V přílozeje kopie dotazníku,velmi pečlivě
textu ajsou pdběžně komentoványa popisovány.
zpÍacované
$afy a tabulkyjsou součástí
3. FoRMÁLNÍ ÚPRAVA fiazykový projev, splávnost citace a odkazůna literaturu,grafická úprava.přehlednost
členěníkapitol' kvalita tabulek.glafůa příloh apod.):
Autorka dokáŽe ýbomě formulovat, logicky .jasně, slozumitelně a věcně správně shrnout závěry a přesně
vystihnout i pojmenovat zjištěnéskuteěnosti.Poznámkový aparát, citace a odkazy na iitelaluru .jsou kolektní'
a celková úpravatextu,tabulek a grafůjevelmi kvalitní'
Kapitoly jsou přebledně členěné
4' STRUČNÝ KoMENTÁŘ HoDNoTITELE (celkoý dojem z diplomovépráce' silnéa slabéstránky' originalita
myšlenekapod.): Bakalářská práce působír,rybomýn až nadprůměrnýmdojmem. Silnou stránkouje velmi dobře
promyšlenéa přehlednéshrnutíjak obecných informací o možnostechstudÚníchpobytůtak i o jejich přínosupro
stipendisty. V komentáři qÍsledkůdotaznikovéhošetřenítrochu postrádám zohledněnídovednosti ''psaní v cizím
jazyce... na druhou stranuvšakpovažujiza velmi hodnotnévýpovědi, ktelé přinášíc€ ] á pátá kapitola.
5. oTÁZKY A PRIPoMiNKY DoPoRUČENÉ K BLIŽŠÍMU vYsvĚTLENÍ PR] oBHAJoBĚ (ledna ažtři):
. Co znamenávýfaz ',Komunikationsstárke..? Jak byste mohla komentovatvýs]edkysvéhovýzkumu (zlepšeni
jazykových dovedností)podle do tabulky EvropskéhojazykovéholefeIenčního
lámce?
. Jaká.jestupnicehodnocení
na německýchuniverzitách?
. V kapitoie 5.2'6 uvádítepřekvapi\,"ý
závěr o přílišl"ýraznémpocitu sebejistoty'Můžetesvoji úvahublíževysvětljt?
ZNÁMKA
6. NAvRHovANÁ
(výborrrě,velrni dobře, dobře, nevyhověl): !^ýbomě
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