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1. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ:
Bakalářská práce odpovídá požadavkům zadání, cíle práce logicky odpovídají
zadání práce, rozsah práce je odpovídající.
2. PRÁCE S ODBORNOU LITERATUROU:
Autorka v práci využívá 32 českých a anglických zdrojů, adekvátně cituje.
3. OBSAHOVÁ ÚROVEŇ PRÁCE:
Velmi oceňuji zpracování teoretické části, která srozumitelně mapuje vybranou
problematiku, autorka vychází ze zásadních autorů v oboru, je zřetelné, že má o
problematice dobré povědomí. Drobnou výtku mám k sekundárnímu citování,
např. kulturní dimenze Hofstedeho cituje autorka zastarale podle Průchy (2010),
přičemž daný model národních kultur má podle Hofstedeho aktuálně dimenzí 6
(Hofstede, 2011). Za velmi povedenou považuji kapitolu 3.5. interkulturní
partnerství.
Co se týče empirické části práce, zde mám zásadní výhradu k absenci kapitoly
metodologie výzkumu (jakým způsobem rozhovory probíhaly, jaký měly charakter,
jaké byly otázky do rozhovoru, kdo tvořil výzkumný soubor - byli to oba partneři
nebo pouze "cizinec", jakým způsobem byli respondenti vybíráni, data
analyzována?), bylo by užitečné zde opět zopakovat cíle výzkumu, které jsou
pečlivě naformulovány v úvodu práce (str. 8). Autorka popisuje postup sběru dat
v diskusi, která by měla místo toho sloužit k diskusi výsledků s relevantními zdroji
a odpovědím na výzkumné otázky, které v práci také absentují.
4. FORMÁLNÍ ÚROVEŇ PRÁCE:
Kromě chybějící kapitoly o metodách a výhradám k diskusi (viz výše), má práce
standardní formální úpravu.

KONKRÉTNÍ DOTAZY A PŘIPOMÍNKY K PRÁCI:
Práce má kolísavou kvalitu, některé kapitoly teoretické části jsou nadstandardní a
jiné (metodologie výzkumu, viz výše) chybí, případně pojednávají o něčem jiném
(diskuse). Práce měla potenciál být nadstandardní, ale bohužel ho díky výše
uvedenému nenaplnila.
Můžete popsat výzkumnou metodu, způsob výběru výzkumného souboru a analýzu
dat?
Který významný český autor/ka se zabývá problematikou bilingvismu?
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