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Mgr. Klára Synková ve své disertační práci ukazuje možnosti propojení uměleckých disciplín, 

především dramatické výchovy, s výukou cizího jazyka. Konkrétně ji pak zajímá, jestli dochází 

k růstu sebevědomí ve verbálním i neverbálním projevu žáků, kteří se cizí jazyk učí 

prostřednictvím technik dramatické výchovy, a zdali tento způsob práce podporuje proces 

osvojování cizího jazyka. Na tyto své základní výzkumné otázky hledá odpověď v případové 

studii, která sleduje několikaletý proces od nácviku až po realizaci upravené verze muzikálu 

Fantom opery v podání 14 - 16letých žáků v angličtině. Autorka disertační práce je zároveň 

autorkou tohoto projektu a jeho odbornou, uměleckou i organizační garantkou.  

První problematickou skutečností je fakt, že práce není řádně očíslována, respektive číslování 

odpovídá pouze na několika prvních stranách. Z tohoto důvodu se mohu ve svém posudku u 

některých konkrétních komentářů odkazovat pouze na čísla kapitol.  

Hlavní výzkumnou metodou je analýza videí a písemností (korespondence, reflektivní práce, 

profesní deník – uveden na str. 3 u hypotézy č. 2, ale v analýze na něj nenacházím žádný odkaz, 

není ani součástí příloh).  

Hypotéza č. 1 se týká změn v sebevědomí v oblasti verbálního i neverbálního chování. Tato 

hypotéza je dobře formulována, opírá se o jasná teoretická východiska a je také nejpodrobněji 

zpracována a analyzována v empirické části.  

Hypotéza č. 2 hovoří o rozvoji „soft skills“ a jejich pozitivním vlivu na sebevědomí/sebeúctu 

skupiny, tyto však nejsou nikde řádně vymezeny. Jaké konkrétní dovednosti se tímto pojmem 

myslí? Ve srovnání s první a třetí hypotézou nejsou v tomto případě stanoveny dílčí cíle a není 

zřejmé, jakým způsobem autorka prokáže, jestli a/nebo jak k takovému vlivu došlo. 

V empirické části pak nenacházím žádné relevantní poklady pro dokázání či vyvrácení této 

hypotézy, žádnou analýzu.  

Hypotéza č. 3 se zaměřuje na osvojování cizího jazyka a stanoví si za cíl dokázat „that teaching 

non-native speakers English through drama will prove more efficient than just following a 

sylabus“. Toto je velmi vágní a velmi těžko dosažitelný cíl. Ve své práci pak autorka ukazuje 

sice příklady, kdy u zkoumaných žáků dochází k osvojování cizího jazyka, ale žádné srovnání 

s výsledky běžné školní výuky neprezentuje, nemůže tedy ani dokázat, jestli je jeden přístup 

efektivnější než druhý. Problematická je dle mého názoru i formulace samotné hypotézy: 

„Drama will establish a mimic of native speaker ambiance…“, která není jazykově 



jednoznačná. Stejně jako v případě hypotézy č. 3 nenacházím v empirické části žádné 

systematické podklady pro dokázání či vyvrácení této hypotézy, žádnou relevantní analýzu. 

K teoretické části mám následující poznámky: 

V kapitole 1.1 je uvedeno: „The only assessment teaching has at hand is to assess tests and 

exams…“. Na základě čeho se toto domníváte? 

Kapitola 1.2, která je druhou kapitolou teoretické části, pojednává o tom, jak autorka 

přemýšlela o celém konceptu projektu, jaká byla klíčová kritéria, zmiňuje své dřívější 

zkušenosti z učení se různým dovednostem. V této části práce by ovšem měla primárně 

prezentovat teoretická východiska, ze kterých čerpá, ne reflektovat vlastní zkušenosti.   

Výzkumný vzorek, přestože ho tvoří pouze 11 osob, je charakterizován velmi obecně, spíše 

jako celá skupina a její typické rysy či projevy, známe pouze celkové rozpětí jazykové úrovně 

účastníků (A2-C1). Výjimkou je kapitola 2.2.3, ve které je popsána individuální motivace 

účastníků a některé jejich osobnostní charakteristiky. Postrádám významné informace, jako 

např. jejich věk nebo vstupní jazyková úroveň, které jsou velmi důležité z pohledu cílů práce. 

Autorka operuje s různými úrovněmi ovládání cizího jazyka, ale jedná se spíše o její subjektivní 

hodnocení nebo odhad této úrovně. Dobře je popsána a zdůvodněna volba konkrétního díla 

k nácviku. Podle mého názoru je naopak zbytečné zařazení několikastránkového shrnutí 

obsahu díla po jednotlivých dějstvích, když má čtenář k dispozici scénář.  

Praktická část se v mnohem větší míře věnuje popisu celého procesu nácviku muzikálu se 

všemi jeho aspekty než stanoveným hypotézám. V kapitole 2.3 se analýza videí prolíná 

s popisem nácviku a reflektivními  pasážemi, které přímo nesouvisí se sledovanou hypotézou 

a do této kapitoly podle mého názoru nepatří. Jediná z hypotéz, která je skutečně 

prozkoumána a potvrzena, je hypotéza č. 1. Z výzkumných metod je vhodně využita pouze 

analýza videí. Písemnosti účastníků se z celé skupiny týkají pouze tří dívek (písemné reflexe, 

korespondence), k ostatním účastníkům nejsou žádné podklady tohoto typu. Proč nebyly 

zařazeny reflexe ostatních účastníků? Nelogické mi v neposlední řadě připadá zařazení dvou 

závěrů (kapitoly 4 a 5). 

Co se kvality jazykového vyjádření týče, je disertační práce psána v angličtině, kterou autorka 

jistě výborně ovládá, o čemž svědčí vynikající lexikální i syntaktická úroveň mnoha pasáží. 

Odevzdaná písemná podoba je ovšem plná různých chyb a překlepů, které jsou hluboce pod 

touto úrovní a které by autorka zcela jistě byla schopna při pečlivé korektuře odstranit: if we 

know (how) to use it, self(-)esteem, being refused my his own mother, has a complicated plot 

enough, widely used among business couches (coaches), even a fluent B2-C1 speakers, a 

person with high confidence will physically manifest themselves,  it was staged on London, 

incontrollable, even if the teachers knows the students, owning to previous experience, to act 

form memory, working with the text self, after a intellectually demanding day, these students 

welcomed the refugee (x refuge), as an self-effacing character, the shiest and the quietest a 

mnoho dalších. 

Bohužel také abstrakt v češtině je velmi neotesaným a zčásti nepřesným překladem 

z angličtiny s několika překlepy v interpunkci. 



Podoba bibliografických citací musí být jednotná v celém dokumentu (jednotný styl a formát). 

Zápisy odkazů na bibliografickou citaci v předloženém textu jsou velmi nekonzistentní. Někdy 

autorka používá jméno a rok, někdy jméno a číslo stránky, někdy pouze jméno, někdy dokonce 

u přímé citace neuvádí přesný zdroj (např. Snyder, s. 6 je to přednáška z roku 2014 nebo 

2017?, dále např. Banks, s. 10, Bolton, s. 15 nebo Miller s. 30 – chybí odkazy na konkrétní 

stránku, ze které bylo citováno, Spolin s. 28, 29 – chybí odkaz na rok vydání publikace). 

Opakovaně používá chybně zkratku et al, např. v kapitole 1.2.2 nebo 1.3 Ettlinger at all. Došlo 

také k tomu, že se v textu objevuje odkaz na autora, který ovšem vůbec není uveden 

v bibliografii (Krashen, s. 9 – navíc se jedná o přímou citaci, chybí tedy také přesný odkaz na 

stránku). Tento tzv. harvardský systém odkazů na bibliografickou citaci v textu by pak měl být 

logicky doplněn adekvátním zápisem bibliografických citací v závěru práce (rok vydání se 

neuvádí až za nakladatele, ale přímo za tvůrce).  Z toho vyplývá, že předložený text nesplňuje 

nároky kladené na disertační práce v oblasti technických náležitostí, jelikož nerespektuje 

zásady pro bibliografické odkazy a citace dokumentů vyplývající z aktuální platné normy ČSN 

ISO 690. Pro jejich úpravu doporučuji autorce prostudovat základní pravidla pro vytváření 

bibliografických citací např. v dokumentu www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf. Také je nezbytné 

práci opatřit číslováním! Dále bych autorce doporučila, aby přehodnotila celkovou grafickou 

úpravu své práce, která by ze své podstaty měla být spíše umírněná, střídmá. Dle mého názoru 

je nevhodně nadužíváno zvýrazňování a podtrhávání i v pasážích, kde to není nezbytně nutné.  

V předložené práci Mgr. Kláry Synkové jsou patrné dvě protikladné tendence. Na jednu stranu 

se autorka snaží vytvořit smysluplný projekt, ve kterém se jeho účastníci mohou cizí jazyk 

učit/osvojovat celostně, s využitím různých uměleckých disciplín. Tomuto cíli autorka věnovala 

mnoho času i energie jak v přípravách a tvorbě koncepce, tak při samotném kontaktu s žáky. 

Využila v něm všechny své dosavadní profesní, umělecké i životní zkušenosti a dosáhla se 

svými svěřenci obdivuhodného výsledku (viz videozáznam představení). Na straně druhé si 

stanovila za cíl zpracovat tuto zkušenost ve formě disertační práce. Takové dílo má ovšem své 

náležitosti a specifické požadavky. Autorka zajímavě vystihuje emoční proměny jednotlivých 

postav, výborný je popis použitých dramatických technik a jejich adaptací s ohledem na 

potřeby skupiny, přínosné jsou postřehy týkající se dynamiky celé skupiny a řešení různých 

obtíží, které během projektu nastaly. Nepodařilo se jí nicméně vystavět a naplnit 

jednoznačnou, promyšlenou a dobře čitelnou strukturu, která se u disertační práce očekává, 

a především pak vhodně koncipovat a realizovat její výzkumnou část. Navíc práce na několika 

místech jeví známky, že byla zpracována ve spěchu a neprošla důkladnou kontrolou a 

korekturou, což má za následek hrubé formální nedostatky a kolísavou jazykovou úroveň. 

Ze všech výše uvedených důvodů musím bohužel konstatovat, že předložená disertační práce 

Mgr. Kláry Synkové nesplňuje základní požadavky kladené na tento typ kvalifikační práce, a 

proto ji nedoporučuji k obhajobě. 

 

 

V Českých Budějovicích dne 8.6.2017   Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D. 

 

http://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf


Pozn. Doporučuji autorce prostudovat publikaci Petera Lutzkera The Art of Foreign Language Teaching: 

Improvisation and Drama in Teacher Development and Language Learning, nakladatelství Francke Verlag (2007), 

která jako jedno z hlavních témat rozvíjí myšlenku uměleckého pojetí výuky cizího jazyka a sleduje celoroční 

proces nácviku divadelního představení studentů německé střední školy, které bylo standardní součástí jejich 

výuky anglického jazyka. Kromě srovnání obou projektů po stránce koncepční a obsahové může být pro autorku 

dobrým vodítkem i po stránce formální (struktura práce, práce se zdroji, atd.). 

 


