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Jméno a tituly posuzujícího vedoucího/oponenta: Mgr. Lucie Jiránková 

☐ posudek vedoucího/vedoucí ☒ posudek oponenta/oponentky   
Autor/autorka: Mgr. Diana Vozabulová 
Název práce: Materials Development for Language Teaching using CLIL 
Rok odevzdání: 2019 
 
Odborná úroveň práce:  

☒ vynikající   ☐ velmi dobrá   ☐ průměrná   ☐ podprůměrná   ☐ nevyhovující 
 
Věcné chyby: 

☒ téměř žádné   ☐ vzhledem k rozsahu přiměřený počet   ☐ méně podstatné četné   ☐ závažné 
 
Zvolená metoda: 

☒ původní a adekvátní   ☐ vhodně zvolená   ☐ nepříliš vhodná   ☐ nevhodně zvolená 
 
Výsledky: 

☒ originální   ☐ původní i převzaté   ☐ netriviální kompilace   ☐ citované z literatury   ☐ opsané 
 
Rozsah práce: 

☒ příliš velký   ☐ přiměřený tématu   ☐ dostatečný   ☐ nedostatečný 
 
Použitá sekundární literatura (počet a výběr titulů): 

☒ nadprůměrná (rozsahem nebo náročností) ☐ průměrná   ☐ podprůměrná   ☐ nevyhovující 
 
Grafická a formální úroveň: 

☒ vynikající   ☐ velmi dobrá   ☐ průměrná   ☐ podprůměrná   ☐ nevyhovující 
 
Jazyková úroveň: 

☒ vynikající   ☐ velmi dobrá   ☐ průměrná   ☐ podprůměrná   ☐ nevyhovující 
 
Tiskové chyby: 

☒ téměř žádné   ☐ vzhledem k rozsahu a tématu přiměřený počet   ☐ četné 
 
Celková úroveň práce: 

☒ vynikající   ☐ velmi dobrá   ☐ průměrná   ☐ podprůměrná   ☐ nevyhovující 
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Stručná charakteristika práce (vyplňuje vedoucí, cca 100-200 slov) 
 
Slovní vyjádření, komentáře a připomínky (cca 100-200 slov) 
Silné stránky práce: Předložená diplomová práce se zabývá doposud nepříliš často užívanou metodou 
CLIL a tvorbou příslušných výukových materiálů. V rámci ÚAJD je to jedna z prvních takto koncipovaných 
didaktických diplomových prací, přesto je velmi zdařilá a otevírá velký prostor pro další rozvoj. Samotná 
práce je velice komplexní. Staví na velkém množství prostudované literatury a rozsáhlém zpracování 
zdrojů (jak z hlediska primární a sekundární literatury, tak i z hlediska právního a školského systému). 
Jako studentka anglického jazyka a historie se autorka skvěle orientuje v současné didaktice obou 
předmětů, a vypracované pracovní listy jsou tak velice dobře didakticky podložené a přehledně 
zpracované. Autorka si je vědoma nejnovějších trendů jak ve výuce cizích jazyků (využití autentických 
materiálů, komunikační a indukční metody, orientace na žáka atd.), tak i dějepisu (využití 
multiperspektivity, zapojení moderních dějin, různých zdrojů atd.) a zohledňuje je při tvorbě samotných 
pracovních listů. I samotná struktura práce je přehledná a logická, cíle práce jsou jasně stanoveny. Do 
práce je navíc začleněno i kritické zhodnocení CLILově orientované učebnice Past Simple. Autorka 
projevuje skvělé porozumění principu CLILu a následně jej začleňuje do tvorby pracovních listů. K nim 
autorka navíc vytvořila i metodické příručky, které jsou pro praktikujícího učitele nesmírným přínosem a 
vychází také ze zkušeností autorky. Pracovní listy mají rozhodně velký potenciál na další rozvoj a následné 
vydání zpracovaných pracovních listů k výuce dějepisu metodou CLIL. Autorka prokazuje velkou 
didaktickou zručnost, která vyúsťuje ve velmi dobře promyšlenou a čtivou diplomovou práci. 
 
Slabé stránky práce: Abstrakt této práce nemá klasickou strukturu abstraktu a připomíná spíše úvod 
diplomové práce. Některé vložené obrázky (například printscreeny učebnice Past Simple) by měly být 
nejen očíslovány, ale i popsány a uvedeny v seznamu přiložených obrázků. Rozsah práce je na 
diplomovou práci taktéž příliš velký (což může být částečně dáno i samotným zadáním), nicméně je nutné 
vzít v potaz, že autorka projevila velkou snahu vytvořit kvalitní práci a propracované pracovní listy a 
zpracovala velké množství literatury. Ač je tedy rozsah práce větší, rozhodně to není na úkor kvality, 
právě naopak.  
 
Otázky k obhajobě a náměty do diskuze: 

• Co by se dalo udělat pro to, aby se CLIL začal na českých středních školách využívat více? 
• Co by takové začlenění znamenalo pro obsah či strukturu výuky na středních školách? Proč se 

vlastně CLIL do české výuky ještě tolik nezačlenil, přestože je propagován Evropskou unií či 
Národním ústavem pro vzdělávání? 

• Jaké jsou podle Vás největší výhody, ale i úskalí CLILu? Jaká mohou být praktická úskalí CLILu 
(např. nedostatečně jazykově vybavení učitelé nuceni do CLILové výuky)? 

• Co jsou podle Vás největší praktické chyby učitelů při začleňování CLILu do výuky? 
• Jaká verze CLILu je dle Vašeho názoru pro studenty nejpřínosnější? 
• Napadají Vás nějaké směry, kterými by se CLIL dal v budoucnu ještě vylepšit?  
• Jaké jsou největší výhody, ale i nevýhody metodology využité při vytváření finálních pracovních 

listů? Zvažovala jste při jejich tvorbě i jiný přístup? 
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Další poznámky: 
 
Práci  

☒ doporučuji    ☐ nedoporučuji    uznat jako diplomovou. 
 
Navrhuji hodnocení stupněm: 

☒ výborně   ☐ velmi dobře   ☐ dobře   ☐ neprospěl/a 
 
 
Místo, datum a podpis oponenta:  
V Praze 16. srpna 2019 


