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Dodatečné poznámky a připomínky vedoucí BP:

Předložena bakalářská práce se věnuje efektivnosti metody blended-learning při rozvoji řečové dovednosti psaní v cizím/druhém jazyce. V teoretické části stručně, avšak výstižně mapuje
tradiční a alternativní metody rozvíjení dovednosti psaní. V praktické části se tyto poznatky
snaží aplikovat na rozbor pilotní verze blended-learningového kurzu psaní WRILAB2. Věnuje se různým aspektům on-line kurzu (zvolené metodě, struktuře jednotlivých didaktických
jednotek, způsobu komunikace ap.), přičemž je hlavní důraz kladen na rozbor chatů, dotazníků a hlavně chyb vyskytujících se v esejích, včetně rozboru zpětné vazby učitele a celkového
zlepšení finálních verzí studentských prací oproti prvním konceptům. Cílem práce bylo na
základě takovéto důkladné analýzy zjistit, zda je blended-learning vhodnou metodou pro nácvik psaní a případně na základě všestranné analýzy doporučit jistá konkrétní vylepšení české
verze on-line kurzu.
Práce má logickou strukturu a přehledně propracované kanonické členění. Teoretická část
práce je konzistentní, autorka řádně cituje použité zdroje a celkově zachovává poměrně vysokou úroveň výkladu jak po stránce odborné, tak i jazykové a stylizační. Toto však neplatí pro
část praktickou (která je z větší částí věnována právě rozboru chyb v esejích), v níž se průběžně vyskytují méně obratné formulace ať už z morfosyntaktického, slovosledného či lexikálního hlediska, případně překlepy (např. namátkou: s. 15 – Každá lekce seznamuje s jedním žánrem a má za cíl tento žánr napsat; šest částí se dají libovolně procházet, přeskakovat nebo
vracet; s. 18 – další důvodem; vztahovat se na, rovněž i dělali v nich chyby; s. 19 – číselný
rozsah textu; ostatní šest studentů; pochybnosti ze svých jazykových schopností; porozumění
textů; s. 20 – také si někdo ocenil zajímavé příkladové texty; s. 21 a 22 – jeden student přál,
aby; s. 21 – skoro všichni pokládali jej; s. 28 – pravopis interpunkčních znamének; s. 36 –
nejpočetnějšími chyby; s 40 – čtyři lekcí pro semestr; s. 41 – byly popsány nalezené v nich
chyby ap.)
Některé ne příliš šťastné formulace, lexikální nepřesnosti, anebo chybné valence či nevhodné
užití slov, případně přemíra pasivních konstrukcí se v práci opakují na více místech, a tak
nelze předpokládat, že jde o ojedinělý přehmat (např. s. 18 a dále: spojku zda autorka výlučně
píše jako zdá, příp. zdá-li; avšak se výlučně vyskytuje na začátku věty: s. 18, 24, 28, 35; s. 19
– jednotlivé otázky vypadaly následujícím způsobem; velmi podobnou formulaci najdeme i na
s. 41). K lexikálním přehmatům patří hlavně záměna slov nabídnout a navrhnout: s. 23 –
jeden student nabídl=tj. navrhl, že by bylo dobré, aby po každém odevzdání prací, nejlepší z
nich byly sděleny všem=tj. sdíleny všemi; na stejné straně autorka uvádí, že další student nabídl odstranit fóra ap.). Uvedeme i několik příkladů na nevhodné užití pasivních konstrukcí:
(např. s. 19 – pro dva studenty lekce byla pociťována jako nejlehčí; s. 25 – našla se chyba v
kohezi; s. 32 – příliš nominální charakter textu se vždy doporučoval rozvolnit ap.)
I přes výše uvedené výtky týkající se jazykové a stylizační stránky při zpracování BP, v praktické části právě část věnovaná mapování chyb vyskytujících se v studentských pracích se mi
jeví jako nejvíce zdařilá a nejlépe propracovaná. Nicméně bych uvítala, kdyby se autorka pokusila o jejich shrnutí v rámci jednotlivých žánrů – zajisté by bylo užitečné se dozvědět, jaké
druhy chyb jsou typické pro ten který žánr. Na s. 34 z výčtů syntantaktických chyb citovaných autorkou není patrno, o kterou chybu se jedná (příklady jsou uvedeny v příliš minimalizovaném kontextu). Vynechání reflexivního zájmena se, nebo naopak jeho nadbytčné užití
nepatří mezi chybování v kohezi, jak autorka uvádí na s. 25, 26.
Nesporným přínosem práce je autorčino doporučení k některým vylepšením samotného online kurzu na základě analýzy chatů a odpovědí účastníků kurzů v dotazníku. V obou zdrojích
zazněla přání studentů týkající se různých úprav, změn apod., v chatu navíc konkrétní otázky

ohledně technických, organizačních či ryze praktických záležitostí včetně jazykových otázek.
Přestože bakalariantka analyzovala pilotní verzi kurzu, bylo by vhodné uvést, že mnohým
studentským přáním – lepší struktura lekcí, více doporučení a více výchozího materiálu k některým žánrům ap. bylo autorkami on-line kurzu vyhověno hned po ukončení pilotní verze.
Dvě nejčastěji uváděné stížnosti: problémy s připojením, či mechanické opravování chyb v
prostředí moodle (tzn. moodle automaticky označí za chybu záměnu velkého písmena za malé
a obráceně, či mezeru navíc apod., na což jsou studenti upozorňováni před zahájením kurzu
ústně a v jednotlivých cvičeních v rámci kurzu zvlášť) není v silách tvůrců kurzu odstranit.
Dále, závěr, že v oddílu Sebehodnocení studenti nevědí, co o sobě psát (s. 24, s. 22) je poněkud zavádějící: studenti v tomto oddílu nemají psát o sobě, nýbrž zhodntit své chyby (což jim
poskytuje další sebereflexi) a zhodnotit celou lekci. Na s. 18 autorka uvádí, že ve struktuře
lekcí nemůže být uveden termín odevzdání práce či uskutečnění příštího setkání – všechna
data se nastavují pro každý kurz zvlášť, termín chatování je vhodné pro každý kurz domluvit
předem.
V úhrnu bakalariantka celkově úspěšně splnila cíle práce, poukázala na některé nedostatky
pilotní verze projektu WRILAB2, navrhla několik vylepšení a tím prokázala schopnost samostatného úsudku, provedení analýzy a následného shrnutí poznatků, k nimž dospěla. Bakalářska práce splňuje všechny požadavky na bakalářské práce kladené. Navrhuji ji tedy k obhajobě a hodnotím známkou velmi dobře až dobře podle průběhu obhajoby.
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Otázky a doporučení k obhajobě BP:
1.
2.
3.
4.

Proč je osvojení řečové dovednosti psaní v češtině tak obtížné?
Považujete blended-learning za vhodnou metodu při osvojování dovednosti psaní?
Jaké jsou výhody a neýhody blended-learningu?
Zkuste uvést několik příkladů ilustrujících porušení koheze v textu.
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