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oblast 
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1. Odborný kontext Orientace v pojednávané problematice, odborné zázemí a širší přehled o 

disciplíně, znalost a uplatnění odborné terminologie, reprezentativnost a 

aktuálnost použité odborné literatury, variabilita odborných zdrojů a schopnost 

jejich syntézy 

5 

2. Výzkum Stanovení a splnění cílů, formulace hypotéz, vhodnost a relevance metod  

a zvolených postupů, jasnost formulace a interpretace závěrů práce 
5 

3. Struktura a 

forma 

Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, návaznost  

a provázanost textu, konzistentnost úpravy práce, odpovídající rozsah práce, 

poznámkový aparát, adekvátnost a provedení příloh, odpovídající úroveň 

citační 

5 

4. Jazyková úroveň Celková úroveň jazykového projevu, přesnost, rozmanitost a čtivost formulací, 

absence gramatických, lexikálních a pravopisných nedostatků, úroveň 

odborného stylu 

4 

5. Věcná správnost  
a přesvědčivost 

Hloubka a kvalita provedených analýz, faktická, věcná a obsahová správnost, 

podloženost, aktuálnost přístupů, schopnost argumentace a kritického myšlení, 

schopnost náležitě formulovat a interpretovat zjištění 

4 

6. Originalita Přínos práce, samostatnost zpracování, původnost myšlenek, kreativita a 

zaujetí danou problematikou, možnosti dalšího rozvíjení, celková náročnost a 

pracnost, potenciál práce (navázání na výzkum či aplikace jeho výstupů v 

praxi) 

5 

 

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

 

Bc. Barbora Míková ve své diplomové práci zkoumá využití autentického textu v hodinách 

AJ na základní škole. Oním textem je román pro dětské a dospívající čtenáře maorského 

autora Witi Ihimaery The Whale Rider (2005). Autorka chce za jeho přispění u svých studentů 

rozvíjet především interkulturní komunikační kompetenci, ale rovněž i čtenářskou gramotnost 

a v neposlední řadě i oblibu čtení textů v originále jako takových. 
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 Bodové hodnocení na škále 1-5 (5 bodů maximum), 0 bodů z jedné či více posuzovaných oblastí 

automaticky znamená, že práce není doporučena k obhajobě. 



V teoretické části práce se autorka zabývá vytyčením hlavních teoretických východisek svého 

pozdějšího praktického pokusu. Definuje interkulturní komunikační kompetenci, kulturu, 

interkulturalitu a multikulturalitu. Dále se věnuje pozici a důležitosti čtení v EFL a vybírá 

kritéria, podle kterých je možné vybrat literární text. Nastiňuje rovněž problematiku tzv. 

intenzivního a extenzivního čtení částečně spojenou se zapojením originálních či 

přizpůsobených textů. Dále autorka rozpracovává otázku postkoloniální literatury, jejích 

specifik a využití v rámci EFL. V neposlední řadě je zmíněna i Krashenova koncepce tzv. 

„afektivního filtru“, kterou autorka zdůvodňuje své rozhodnutí aktivity spojené s četbou 

neznámkovat a u studentů tak nevytvářet citovou bariéru podmíněnou jejich ne/schopností 

rozumět textu. Teoretická část práce je odrazem nesmírně komplexního myšlenkového 

procesu, který předcházel autorčině výběru literatury a tvorbě a struktuře aktivit, které využila 

v jednotlivých hodinách. Autorka výborně pracuje s celou řadou zdrojů sekundární a terciární 

literatury, které je schopna výjimečně dobře selektovat, analyzovat, kriticky posoudit a 

posléze interpretovat. 

Praktická část práce popisuje aplikace vybraného literárního díla v hodinách AJ v 9. třídě v 

posledním týdnu výuky. Diplomantka stručně charakterizuje třídu a její výukovou situaci a 

dále se věnuje popisu prováděných aktivit spojených s četbou. Aktivity důsledně rozděluje na 

pre-, while- a post-reading. V diplomové práci jsou zařazeny i pracovní listy, které vytvořila a 

dále autorčin nástin výukových situací a její zhodnocení funkčnosti a úspěšnosti aktivit. Celý 

pokus je zahájen rozdáním dotazníku a zakončen tvorbou posetu o maorské kultuře. Autorka 

práce zvažovala použití dotazníkového šetření i na konci pokusu, z časových důvodů od něj 

ale nakonec upustila. 

Coby vedoucí práce bych z čistě akademické perspektivy ráda zdůraznila svědomitý a pečlivý 

přístup diplomantky k jejímu zpracování. Bc. Barbora Míková svou diplomovou práci 

zpracovávala téměř celý rok a na výsledku je to patrné z velkého množství teoretických 

informací, které jsou velmi povedeně a elegantně převedeny do praxe. Takový stupeň 

diversifikace cvičení a nesmírná citlivost, se kterou s nimi autorka pracuje, by bez dlouhodobé 

přípravy nebyl možný. Rovněž je třeba vyzdvihnout autorčin analytický a pragmatický přístup 

k textům jak sekundární, tak i primární literatury. Práce vznikala velmi organicky- zdroje 

diplomantka vybírala samostatně a postupně a neváhala i velké části teorie vypustit, pokud 

nenavazovaly na potřeby jejího výzkumu. Výsledná práce a pokus, který autorka provedla, 

jsou tak výjimečně povedeným přetavením velice komplexního teoretického základu ve 

vysoce funkční praktickou aplikaci. Z celé práce je patrný nejen autorčin zájem o téma, ale i 

její pedagogická erudice a do jisté míry i odvaha riskovat, která se jí ovšem zjevně vyplatila. 



Celkově považuji diplomovou práci Bc. Barbory Míkové za výjimečné a nesmírně povedené 

praktické uchopení složitého teoretického základu. Doufám, že autorkou vytvořený rámec se 

dočká ještě mnoha budoucích úspěšných aplikací.  

 

Témata a náměty k diskusi při obhajobě 

 
1) Mohla by autorka práce okomentovat a zdůvodnit výběr primární literatury použité 

v diplomové práci? Proč si vybrala The Whale Rider maorského autora Witi Ihimaery?  

 

2)Mohla by autorka v rámci obhajoby objasnit i svůj výběr jednotlivých pasáží textu určených 

k analýze studenty? 

 

3) Diplomantka na str. 42 své práce uvádí: „The author of the thesis thinks that they are not 

used to thinking in connections and drawing conclusions.” Domnívá se autorka, že by častější 

zařazování práce s textem a s literaturou obecně mohlo pomoci tento problém alespoň 

částečně zlepšit?  

 

4) Bude diplomantka pokračovat v zapojování literatury do výuky? Jaká díla by případně 

připadala v úvahu, mimo The Whale Rider? Jak by celkově okomentovala výsledek svého 

pokusu? Přinesl spíše zklamání, či ji naplnil optimismem? 

 

 

Práci tímto 
  

k obhajobě.
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Datum: 11. září 2017 

 

Podpis: 
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 Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení 

výkonu studenta v průběhu obhajoby. 


