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Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad):
Tématem předkládané bakalářské práce jsou faktory ovlivňující osvojování anglické výslovnosti,
zejména vliv televizních seriálů americké a britské provenience na produkci žáků 2. stupně základní
školy formou nepovinného předmětu English club.
Celá práce, jak teoretická, tak praktická část, se vyznačuje povrchním zpracováním, které rozhodně
nevypovídá o tom, že by autorka nevěnovala přípravě a zpracování tématu nedostatek času.
Naopak, autorka práci výrazně přepracovala, prokázala základní obeznámenost s odbornou
literaturou v dané oblasti a zároveň provedla pracnou analýzu získaných nahrávek. Práci spíše
uškodilo nejasné zformulování výzkumného cíle, a z něj plynoucí příliš široký záběr práce, který jí
neumožnil jít do hloubky. Souvisejícím problémem je neadekvátně zvolená metodologie – jak si
může být autorka jista, že výslovnostní změny na konci kurzu byly způsobeny společným
sledováním vybraných seriálů? O hlavní proměnné, tedy náplni kroužku English club, se čtenář
dozví velmi málo informací; není jasné, které filmy/seriály se kdy pouštěly, jak se pouštěly (část
dílu nebo celý díl najednou?), jaké aktivity předcházely nebo doprovázely sledování filmů, podle
jakého klíče byly seriály vybírány, věnovali se vyučující explicitně výslovnosti v daném seriálu atd.
Situaci navíc znesnadnila pandemie koronaviru, která zkomplikovala dokončení výzkumného
šetření. Dotazník, který žáci vyplnili na začátku školního roku, je v práci přehledně zpracován,
avšak informace z něj nejsou nijak vztaženy k prezentovaným výsledkům.
V oblasti zpracování výsledků autorka holisticky analyzovala nahrávky na začátku a konci školního
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roku a zároveň připravila škálové hodnocení plynulosti, srozumitelnosti a míry přízvuku
v získaných nahrávkách, se kterým jí pomáhali vyučující z jiných škol. Z jakých škol se z práce
nedozvíme, stejně tak jako nevíme, zda si pouštěli vždy celou nahrávku nebo jenom její část,
v jakém pořadí, zda jim autorka úryvky z nahrávek vystříhala atd. I v tomto případě platí, že méně
je více.
Přes výše zmíněné výhrady bych autorku ráda pochválila za nadšení a chuť, se kterými se pustila do
bakalářské práce a především za dokončení práce a analýz navzdory uzavření škol. V práci lze najít
zajímavé momenty, které mohly být více rozpracovány a výsledky na základě existujícího výzkumu
a získaných dat lépe interpretovány. Práci doporučuji k obhajobě a ponechávám konečné hodnocení
na posouzení komise po proběhnutí obhajoby.
Témata a náměty k diskusi při obhajobě
Navrhuji, aby autorka v diskusi při obhajobě BP odpověděla na otázky, které zazněly v posudku.
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