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Posudek oponenta

Diplomová práce Venduly Braunové se zabývá srovnáním didaktických diplomových prací na 

Karlově univerzitě v Praze (UK)  a na University of Queensland v Brisbane (UQ). Práce si 

klade za cíl odhalit oblasti v praxi psaní didaktických DP na Ústavu anglického jazyka a 

didaktiky FF UK, kde by bylo možno dosáhnout zlepšení.

Autorka nejprve srovnává uvedené instituce z historické perspektivy a všímá si toho, že 

instituce jsou odlišné např. způsobem financování a délkou své existence. Obě však dosahují 

poměrně vysokého hodnocení v celosvětovém měřítku, a proto je lze považovat za 

srovnatelné. Autorka dále předkládá seznam všech DP, které byly v oblasti didaktiky AJ na 

FF UK obhájeny. Tento seznam, včetně uvedených anotací, je bezpochyby užitečný pro 

budoucí autory didaktických DP. Autorka si ověřovala i informace získané ze zdrojů 

věnujících se historii psaní DP z anglického jazyka a odhalila několik menších nepřesností. 

Hlavním cílem práce je však srovnání témat DP a také praxe vedení a psaní prací na obou 

institucích. Autorka proto předkládá také seznam prací vedených na UQ. Seznam DP 

vedených během období 1994-2008, kdy byly psány didaktické DP na obou institucích, 

obsahuje 32 prací na každé z institucí. Autorka dále tyto práce třídí do sedmi skupin podle 

faktoru vyučovacího procesu, kterým se zabývají (u pražských DP takto třídí i práce vzniklé 

před srovnávaným obdobím). Faktory vyučovacího procesu jsou: cíle, učivo, vyučovací 

metoda, materiální didaktické prostředky, podmínky, žák a učitel. Proč nebyly k pracím z UQ 

přidány krátké anotace stejně jako k pracím z UK? Při třídění do skupin autorka uvádí 

všechny práce, které do dané skupiny patří a dále je člení do menších skupin. Z tohoto dělení 

však není vždy jasné, které práce autorka řadí do které skupiny, a proto by bylo vhodnější u 

každé práce označit i tuto podskupinu. Z tohoto dělení autorce vychází zajímavé zjištění, že 

zkoumání didaktických cílů není v pražských DP vůbec zastoupeno a naopak je poměrně silně 

zastoupeno v DP psaných na UQ. Na UK se naopak nejvíce prací věnuje vyučovací metodě, 

což je téma opomíjené na UQ. Pravděpodobně kvůli odlišnému kulturnímu prostředí se navíc 

velká část prací psaných na UQ zaměřuje na nějaké kulturní aspekty výuky angličtiny, což 

téměř chybí v pracích psaných na UK.

Poslední část práce srovnává praxi psaní DP na obou institucích. Hodnotí pokyny pro 

zpracování DP z několika hledisek: flexibility, struktury, akademické integrity, pokynů 

k citování a hodnocení DP. Tyto hlediska hodnotí autorka jako exemplární, funkční nebo 

dysfunkční. Žádné z hledisek nehodnotí jako dysfunkční, ale v některých oblastech navrhuje 

zlepšení. Tato poslední část nabízí srovnání dvou institucí založené hlavně na autorčině 

úsudku a jistě by bylo zajímavé prozkoumat tento didaktický problém podrobněji.



Poznámky k jednotlivostem:

str. 4: “However, the English term ‘pedagogy’ has a different meaning, i.e. ‘educational 

science/sciences.’ Může autorka vysvětlit tento rozdíl mezi anglickým pedagogy a českým 

pedagogika?

str. 51: Nebylo by možné některé práce z UQ, patřící ke kategorii cíle, zařadit do kategorie 

vyučovací metody, popř. jiné kategorie? (Např. Investigating the Application of Language 

Learning Strategies of EFL Students at an Indonesian University) Při absenci abstraktu může 

být podle názvu obtížné téma zařadit.

str. 36 a 73: podrobný popis získávání materiálu – patří do vědecké práce?

str. 39,  ř. 2 zd. „...includes its communicative/practical, cognitive, educational and 

instructional.“

Tato diplomová práce nejen podává užitečný přehled didaktických prací pro budoucí 

studenty, ale také upozorňuje na oblasti, kterým se zatím diplomové práce na ÚAJD 

nevěnovaly. Práce je po technické stránce dobře zvládnutá a díky mnohým grafům a tabulkám 

také přehledná. Z jazykového hlediska se vyskytly místy problémy s konjunkty (např. 

however - str. 8 posl. odstavec a str. 50, despite - ř. 10 zd.) a sporadicky absence 

determinátorů (např. str. 60, ř. 7 zh. Czech ones).

Závěr: Jak vyplývá z výše uvedeného, předložená studie Venduly Braunové kritéria kladená 

na diplomové práce splňuje. K obhajobě ji proto doporučuji a předběžně hodnotím známkou 

výborně.

V Praze, dne 23.1.2011 Mgr. Kateřina Mojžíšová




