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Bc. Kateřina Brabcová, "Explicit information on pronunciation in EFL coursebooks 

used at Czech upper-secondary schools" 

Diplomová práce 

Posudek vedoucího práce 

 

Diplomová práce Bc. Kateřiny Brabcové je ukázkovým příkladem práce, v níž se kloubí 

praktické zkušenosti a porozumění praktickým aspektům vyučování s hlubokou teoretickou 

znalostí a pochopením důležitosti propojení teorie a praxe. Autorka se v práci zabývá 

tématem výuky výslovnosti a – vycházejíc z vlastní zkušenosti učitelky AJ, která si je vědoma 

prospěšnosti znalostí o výuce výslovnosti pro učitele – zkoumá, do jaké míry jsou takové 

informace zastoupeny v učebnicích angličtiny běžně používaných na středních školách v ČR. 

Vychází z poznatku a vlastní zkušenosti, že výuka výslovnosti AJ je při výuce neprávem 

marginalizována, což může samo o sobě být dokladem toho, že si učitelé nedostatečně 

uvědomují, jaké role výslovnost v akvizici cizího jazyka hraje a co vše ovlivňuje. Domnívá 

se, že pokud není dostatečně erudován učitel, mohla by mu být nápomocna učebnice, již při 

své práci používá, pokud tato ovšem explicitní informace skutečně obsahuje. To se snaží 

zjistit vlastní analýzou učebnic. 

 

Již volbou témat teoretické části autorka ukazuje, do jaké míry chápe problematiku jak z 

praktického, tak z teoretického pohledu a daří se jí vytvořit pevně svázaný a logicky 

vystavěný celek, v němž vlastní pohled a zkušenosti reflektuje na bázi bohaté a výtečně 

volené zdrojové literatury. S tou pracuje jako zkušený akademik: objektivně jí podkládá 

argumentaci a citlivě ji interpretuje. Výsledek je čtivý a nanejvýš poučný. Zároveň pak 

pokrývá témata, která jsou klíčovými a charakteristickými pro současnou debatu o vyučování 

a stav poznání o něm. Autorka tak dokládá, nakolik se v problematice orientuje a jak aktuální 

jsou její znalosti. Dalším přínosem je i to, že zkoumanou problematiku pojednává i v kontextu 

kurikulárních dokumentů a výzkumu v České republice. 

 

Vlastním cílem teoretické práce bylo ověřit, do jaké míry modenrí učebnice angličtiny pracují 

s explicitními informacemi o výslovnosti a zda se poměrně nedávný příklon k výuce 

výslovnosti v hodinách AJ odráží v novějších titulech. Dále se autorka rozhodla zpracovat 

komplexní přehled o tom, jakým způsobem je výuka výslovnosti v těch kterých učebnicích 

zastoupena, a to jak stran typologie cvičení, tak jejich četnosti a řady dalších aspektů, které 

mají vysokou výpovědní hodnotu pro uživatele těchto učebnic. Jakkoliv si už při pilotáži 

autorka uvědomila, jak velký úkol před sebe postavila, rozhodla se, že se jej zhostí v plném 

rozsahu a postupně zanalyzovala 7 učebnic. Byla si přitom vědoma i toho, že výslovnost není 

jen součástí knih pro studenty, ale i pro učitele. Krom obdivuhodné pracovitosti spojené s 

analýzou učebnic, projevila autorka i velkou systematičnost a vynalézavost při hledání 

metodiky výzkumu a vlastní analýze jednotlivých cvičení, která nebyla jednoduchá. Metodiku 

výzkumu popisuje přehledně a stejně přehledně prezentuje výsledky. Zde oceňuji snahu o 

podání výsledků co nejpřeheldněji prostřednictvím shrnujících tabulek. Přes rozdíly mezi 

učebnicemi v jejich zvoleném přístupu nachází i podobnosti, ale především si uvědomuje, že 
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žádná ze zkoumaných učebnic nesplňuje zcela její očekávání. Zajímavě přistupuje k analýze 

učitelských knih, pro jejichž analýzu si volí jako vzorek tři aspekty výslovnosti a komplexně 

ověřuje, jak jsou v učebnici pokryty. Znovu zde projevuje systematičnost a píle, ale i 

fonetickou erudici. 

 

Autorka ve své práci podává komplexní obraz o zkoumané problematice přístupu autorů 

učebnic k výuce anglické výslovnosti. Výsledky vybízejí k otázce o nezastupitelné roli, kterou 

hrají v přípravě angličtinářů kvalitní kurzy fonetiky. Jakkoliv jsme se v konzultacích o 

diplomové práci touto problematikou zabývali, autorka se rozhodla se na tento tenký led 

nepouštět, což je z mého pohledu trochu škoda. To je však asi jediná výtka, kterou k celé 

práci mám. Jinak ji hodnotím jako příkladnou diplomovou práci s výtečně zpracovanou 

teoretickou částí, skvěle popsanou metodikou a brilantním zpracováním výsledků. Jako 

vedoucí práce musím rovněž vyzdvihnout úroveň připravenosti autorky na konzultace, 

špičkovou úroveň průběžně odevzdávaných verzí a zodpovědnou reakci na mé připomínky, 

které svědčí mj. o autorčině skromnosti a odpovědnosti. Práce je napsána výbornou 

angličtinou, která svědčí i o autorčině obeznámenosti s odborným akademickým stylem. 

 

Závěr 

Bc. Kateřina Brabcové ve všech ohledech dostála kritériím kladeným na diplomové práce. 

Bez výhrad ji doporučuji k obhajobě s předběžným hodnocením výborná. 

 

 

 

 

PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. 

30.4.2018 

 

Otázka k obhajobě 

Platí dle vás premisa, že výslovnost může dobře učit pouze učitel, který je vybaven 

adekvátními teoretickými znalostmi o jejím popisu? 

Jak by dle vás měla vypadat příprava učitelů cizích jazyků v této oblasti? Chybělo něco těm, 

které jste absolvovala? 

 


