
Univerzita Karlova  
Filozofická fakulta 
Fonetický ústav 
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. 

Posudek oponenta 

na diplomovou práci Kateřiny Brabcové 

Explicit information on pronunciation in EFL coursebooks  
used at Czech upper-secondary schools 

Diplomová práce Kateřiny Brabcové se věnuje výzkumu na pomezí didaktiky cizího jazyka a fonetiky a 

fonologie: zabývá se přítomností aktivit zaměřených na osvojování výslovnosti ve středo-

školských učebnicích angličtiny určených pro začátečnickou úroveň. Protože se již dlouho hovoří o velké 

propasti mezi výzkumem v oblasti osvojování výslovnosti cizího jazyka a aplikací těchto poznatků do 

jazykových učebnic a výukové praxe obecně, jedná se o téma veskrze aktuální. Diplomantka ostatně 

s časovou perspektivou explicitně pracuje: její analýza vychází z hypotézy, že novější učebnice budou 

vykazovat výraznější překonání zmíněné propasti. 

V teoretické kapitole předložené diplomové práce se autorka zabývá výukou výslovnosti obecně i 

v českém prostředí a rolí učebnice v jazykové třídě. Úvodní kapitola představuje vyzrálý odborný a 

zároveň čtivý text s neobyčejně vysokou jazykovou úrovní; v textu se jazykové chyby prakticky 

nevyskytují. Kateřina Brabcová pracuje s velkým množstvím zejména aktuální literatury (výraznou 

převahu mají zdroje publikované po roce 2010, což je v této rychle se rozvíjející oblasti důležité). 

Kapitola je logicky vystavěna, jde o skutečně koherentní uvedení do problematiky, které se 

z teoretického i praktického hlediska věnuje aktuálním otázkám v didaktice výslovnosti. Především 

považuji za důležité vyzdvihnout vynikající provazování jednotlivých oddílů a kapitol: téměř bez 

výjimky oddíl začíná nebo končí explicitním vyjádřením, jak navazuje na oddíl sousední. Práce je díky 

tomu velmi dobře provázána a autorka tím ještě více prokazuje promyšlenost struktury teoretické 

kapitoly. Příkladná je i samotná práce se zdroji; zmíním jen jediný drobný nedostatek: neodhalil jsem 

způsob řazení vícečetných citací (autorka nevyužívá řazení chronologického ani alfabetického, viz např. 

strany 24 či 28). 

Empirická část diplomové práce Kateřiny Brabcové si klade za cíl odpovědět na otázku, nakolik 

analyzované učebnice angličtiny pracují s výslovností a především jaký je podíl explicitních informací. 

Kromě množství a typu výslovnostních aktivit diplomantku zajímá i přítomnost a využívání fonetické 

transkripce. Pro klasifikaci jednotlivých cvičení autorka stanovila co nejjednoznačnější kritéria, na 

základě nichž následně analyzovala všechny aktivity v sedmi učebnicích. Výsledky analýzy, která byla 

jistě časově velmi náročná, přehledně shrnuje v tabulkách; kompletní analýza je součástí diplomové 

práce jako příloha. Kromě samotných učebnic pro studenty se Kateřina Brabcová zaměřila i na jejich 

učitelské příručky. U nich se v obecnější rovině věnovala dodatečným instrukcím pro učitele týkajícím 



se výuky výslovnosti. Zároveň se konkrétněji zaměřila na tři výslovnostní jevy, které se v učebnicích pro 

začátečníky objevují: u každého jevu rozlišila několik jeho dílčích aspektů, a komplexně tak jeho pokrytí 

analyzovala. 

Kateřina Brabcová ve své diplomové práci komplexně představila rozsáhlou oblast týkající se výuky 

výslovnosti a ve vlastní studii podrobila důkladné analýze sedm učebnic a jejich příruček pro učitele. 

Teoretická i empirická část jsou zpracovány skutečně příkladným způsobem, práce je vynikající i po 

stránce jazykové. 

Rád bych diplomantku požádal, aby se při obhajobě vyjádřila k jednomu aspektu, jímž se v své analýze 

nezabývá (což však nemá být výtka). Přítomnost aktivit zaměřených na výslovnost v učebnicích a 

adekvátní podpora v příručce pro učitele je samozřejmě nezbytná, neznamená však nutně, že učitelé 

aktivity použijí. Zajímalo by mě, jestli by autorka mohla jen na obecné rovině zhodnotit míru integrace 

výslovnostních aktivit do „okolního“ probíraného učiva. 

Uzavírám, že Kateřina Brabcová jednoznačně prokázala schopnost realizovat vědecký výzkum. 

Předložená diplomová práce proto splňuje svým obsahem i rozsahem požadavky kladené na 

magisterskou diplomovou práci. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem ji doporučuji k obhajobě a 

navrhuji hodnocení  výborně . 
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