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Diplomantka ve své DP zpracovala v historii didaktických DP u AJ od r. 1946 na FF 
UK zcela nové a velmi závažné a přínosné téma – komparativní studii.

Za velmi podnětný a přínosný považuji u této DP nejen autorčinu motivaci a výběr 
samotného tématu, ale i způsob jeho zpracování a dovedení do oblasti vlastní výukové 
vysokoškolské praxe, konkrétně českých pracovišť anglistických. 
Autorka se pohybuje v oblasti co do frekvence tohoto specifického tématu téměř 
nepopsané, byť ve vlastní výukové praxi reflexe zkušeností jiných pracovišť je relativně 
častá. Obdobně je relativně široký i okruh souvisejících oborů, k nimž má tato 
polytematická práce více či méně úzký vztah. Jsou to především pedagogika, 
psychologie, informační technologie, lingvistika a lingvistika korpusová, kulturologie,
a paradoxně sporadicky i lingvistika aplikovaná, kde by zájem o tuto problematiku (jako 
reflexe akcentovaných a naléhavých potřeb vysokoškolské výukové praxe*/pozn.dole

v globalizovaném světě ) měl výrazně narůst.

Ráda v úvodu k oponentskému posudku konstatuji, že diplomantka se ve spletitosti 
a vzájemné propojenosti těchto oborů i praktických výukových postupů a pomůcek 
zorientovala výborně, což jí umožňuje dojít k pedagogicky využitelným a podnětným 
závěrům.

DP má logickou výstavbu od formálních náležitostí začátku, přes úvod s exaktním 
stanovením cíle/cílů, metodiky a detailní deskripci DP na obou univerzitách, 
k pedagogicky velmi přínosným závěrům, týkajícím se praxe vypracovávání DP.
V části teoretické autorka dokázala vyhledat relevantní zdroje a následně relevantní 
východiska pro část praktickou, aplikovanou a aplikovatelnou. Část teoretická 
představuje mj. relativně ucelený přehled, tak, jak to dostupné prameny umožnily, zpracovaných 
témat z oblasti aplikované lingvistiky na obou zmíněných univerzitách.
Diplomantka deskripci provedla s pozitivistickou exaktností, a byť měla k dispozici 
starší analogické práce M. Karpíškové /1996/ a L. Slunéčkové /2004/ všechny údaje si 
opět ověřila, celou oblast zmapovala s pomocí nových kritérií a obohatila deskripci 
o reflexi současných /nejen didaktických/ aspektů vědeckých studentských prací a velmi 
kreativně obohatila deskriptivní část, samu o sobě již velmi hodnotnou, o nové /možné 
a přínosné/ dimenze DP.
______________________________________________________________________
*/pozn. Je-li zde použit termín výuková praxe, vztahuje se především k praxi vedení DP, 
přesněji tedy k problematice školení a celkového úzu zadávání, vedení a výstavby DP.
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Diplomantka tak vytvořila práci v oblasti komparativní aplikované lingvistiky bez 
nadsázky novátorskou, podnětnou a přínosnou, o čemž svědčí mj. i skutečnost, že byla 
velmi kladně přijata i na Univerzitě v Brisbane.

(K této části uvádějící do problematiky traktované disciplíny mám pouze  připomínku 
týkající se rozsahu titulů uvedených v bibliografii jako stěžejních pro danou 
problematiku, a to v jinak obsahově relevantní bibliografii postrádám klasický titul: 
Umberto Eco: Jak napsat diplomovou práci, /Olomouc Votobia, 1997/ dále napr. 
R.M.W. Travers: Úvod do pedagogického výzkumu /SPN, 1. vyd. 1969/ či obdobné 
práce publikované FF UK, případně i jinými fakultami/univerzitami na téma, jak psát 
diplomovou práci, v nichž by diplomantka našla řadu dalších podnětů pro komparaci 
a závěry.

V obohacení repertoáru aspektů a kritérií pro posuzování efektivity DP lze spatřovat 
základní význam a přínos této DP. Autorka inspirovaná jak pracemi posuzovanými, tak 
vlastním vývojem své DP, navrhuje zcela konkrétní obohacení praxe vypracovávání DP 
nejen z oblasti aplikované lingvistiky.

Vzhledem ke skutečnosti, že tento její návrh teprve, věřím, bude experimentálně 
verifikován v konkrétní výukové praxi, bylo by předčasné v tomto posudku hodnotit 
jeho konsekvence pedagogické, neboť ty ještě přesněji ověří budoucí pedagogická 
praxe, ale zhodnotím celkové úsilí diplomantky a její chvályhodnou snahu zmapovat  
„bílé“ pole didaktiky tak málo vědecky prozkoumané, stejně tak jako kvalitu celé 
předložené DP závěrečným návrhem posudku:

- autorka zvolila maximálně podnětné, potřebné a aktuální téma;
- velmi dobře se zorientovala v relevantní výchozí literatuře;
- téma relativně samostatně zpracovala;
- a to v širokém záběru diachronním i synchronním;
- zpracovala jej v maximální možné šíři tématu, jak jsem uvedla již výše v tomto 

posudku, s pozitivistickou přesností a pečlivostí;
- zpracovala velké množství údajů
- a přehledně je prezentuje v několika funkčních grafických podobách, jako 

v tabulkách, grafech, přílohách – dle potřeby i barevně odlišených;
- formuluje pregnantní závěry pro praxi VŠ DP;
- autorka je ve své prezentaci faktů kreativní a pozitivně kritická,
- práce je zpracována i graficky velmi přehledně a účelně;
- je psána kultivovaným anglickým jazykem;
- obsahuje všechny formální náležitosti DP /s malým nedopatřením v názvu ÚAJD na 

titulní straně/;

- předložená DP je první prací z oblasti konfrontační/komparativní/kontrastivní 
aplikované lingvistiky na našem pracovišti.

Vzhledem ke skutečnosti, že se ÚAJD v současnosti profiluje jako pracoviště 
lingvistické i didaktické, považuji tuto deskriptivně-komparativní práci v jejím širokém 
záběru synchronním i diachronním za vskutku mimořádně přínosnou a ráda

doporučuji tuto DP k obhajobě a předběžně navrhuji klasifikaci

výborně.
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Současně doporučuji tuto práci po malých úpravách a rozšíření části 
metodologické a doplnění bibliografie k rigoróznímu řízení na ÚAJD.

Vzhledem k obsažnosti práce již k vlastní obhajobě ještě autorce předkládám pouze dvě 
zpřesňující otázky:

1.
Autorka uvádí in 11.2 Secondary sources - 11.2.1 p.85  J.A. Komenského; 
prosím o precizaci, jak/zda se Komenský jako zakladatel aplikované lingvistiky podílí 
na vzniku didaktiky konfrontační.

2.
Který z triády přívlastků – komparativní, konfrontační, kontrastivní – diplomantka vidí 
jako optimální; případně vidí tyto termíny jako synonymní?

V Praze 20. ledna 2011                                 Doc. PhDr. Jarmila Mothejzíková, CSc.
                                                                      ÚAJD FF UK




