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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta (cca 100-200 slov)
Silné stránky práce:
Na práci oceňuji zájem o aplikaci znalostí získaných studiem do praxe a propojení několika oblastí SLA.
Silnou stránkou je i samostatnost a tvořivost při řešení praktických a metodologických obtíží a také
vědomí omezené platnosti a výpovědní hodnoty získaných výsledků. Autorka se musela sama seznámit
se sekundární literaturou k akvizici i tvorbě experimentu, jakož i se způsobem statistického
vyhodnocení dat. V teoretické části dokázala stručně popsat negenerickou neurčitou referenci a další
rámce, v nichž se vyskytuje neurčitý člen; v oddílech týkajících se ELT/SLA zase předložit stručný
přehled úvah o explicitním/implicitním a deduktivním/induktivním způsobu učení se, včetně diskuze o
využití korpusů ve výuce. Silnou stránkou je i práce vložená do vytvoření materiálu pro testování a také
promýšlení možných souvislostí při interpretaci výsledků.
Slabé stránky práce:
Občas nacházím ne zcela přesné formulace týkající se reference (a comes before the word that begins
with a pronounced syllable, str. 10; a non-specific referent is related to, str. 14). Čtení někdy ztěžuje odkaz
ke gramatice bez paginace (str. 13), nebo podobně v odkazech na užitou školní gramatiku the grammar
section str. 33-34 (jde o Davies 2017nebo Maturita solutions?), či str. 36. Obecně je orientace v odkazech
na materiály v příloze mírně nepřehledná (např. na str. 37: k čemu odkazuje Section 4?, kdo je mluvčí
16B, má-li ve skupině být 15 členů?).
Otázky k obhajobě a náměty do diskuze:
1. Jak autorka chápe zero determiner v češtině? (1. odst. str. 9; nebo determiners jeden, str. 15, 19)
2. Je vhodné se zaměřit pouze na neurčitý člen a vynechat prostředky, které stejný druhu reference
vyjadřují u plurálu a nepočitatelných? Je možné užít induktivní metodu i u nich?
3. Mohla by autorka zhodnotit přípravu materiálu na základě korpusových dat? Jaké by bylo KWIC
zmíněné na str. 33?
4. Je možné přiřadit přidané tvrzení na str. 34 k původním? Jak vypadá výsledný seznam?
5. Jak se liší „význam použití“ od „pravidla“ (str. 36 a příloha)?
Další poznámky:
Práci
☒ doporučuji ☐ nedoporučuji uznat jako bakalářskou.
Navrhuji hodnocení stupněm:
☒ výborně ☒ velmi dobře ☐ dobře ☐ neprospěl/a
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