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Předkládaná bakalářská práce Pavlíny Stelzerové vychází částečně z její osobní 

pedagogické zkušenosti a zaměřuje se na problematiku rozdílů mezi britskou a americkou 

angličtinou ve výuce angličtiny. Je tedy svým zaměřením především prací metodologickou, čemuž 

odpovídá obsah i forma dvou hlavních částí práce, tj. dvou kratších dotazníkových šetření a 

dvaceti stran příloh prezentujících autorčiny vlastní výukové materiály určené lektorům angličtiny. 

Teoretická část práce popisuje nejprve vliv americké angličtiny na studenty, hlavní rozdíly mezi 

britskou a americkou národní varietou, metodiku výuky a v neposlední řadě rozdílné užití obou 

variet v beletrii. 

Práci by obecně prospělo užší tematické vymezení, např. jedné specifické znalostní 

úrovně či konkrétního okruhu lexikálních polí. Text by byl přístupnější pro čtenáře a přehlednější 

jakožto didaktická příručka. Obě praktické části by zasloužily větší prostor a podrobnější 

rozpracování (např. srovnání dvou verzí Harryho Pottera je téma pro výuku velice nosné). 

V rámci bakalářské práce se tedy nabízí výběr diskutovaných témat výrazně omezit v zájmu hlubší 

analýzy. 

Některá tvrzení jsou sice obecně přijatelná, ale bylo by legitimnější jasně formulovat, 

jedná-li se o odhad, osobní zkušenost, výsledek testu či informaci z jiných zdrojů (např. str. 8 – 

„For learners it is easier to learn single words…than to memorise the rules…“). 

Co se týká formulační úrovně, práci lze mnohde vytknout nesprávné užití členů, negativní 

interferenci s českým slovosledem, chybné předložkové vazby často spíše německé (např. str. 7 – 

„by listening…students notice“, str. 17 – „The comparison…can serve for this purpose.“), netypické 

syntaktické konstrukce či nepřesné užití lexika, což působí těžkosti při pochopení věty (např. str. 

6 – „students can often meet American words“, str. 17 – „Introducing the examples…we prove the actuality of 

our issue.“). V textu je rovněž výrazně nadužívané substantivum issue, což většinou oslabuje 

přesnost formulace. 

Jako velice pozitivní hodnotím, že práce je evidentně psána se zaujetím pro dané téma a 

s didaktickou invencí. Vlastní výukové materiály byly vytvářeny pečlivě a promyšleně a je možné 
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je téměř bez přípravy použít ve výuce. Snaha sdělit co nejvíce je pravděpodobně také důvodem 

jisté neuspořádanosti textu, jelikož se autorka pokusila do něj vtělit příliš mnoho informací. 

Slabou stránkou je rovněž nedostatečně zažitá a vágně používaná odborná terminologie obzvláště 

v oblasti metodologické (např. str. 6 – basic vocabulary, str. 17 – „…deduce some regulations of the British 

and American writing forms“), což ubírá na přesvědčivosti jinak velice kreativnímu přístupu. 

Přes výše uvedené výhrady je dle mého názoru předkládaný text velice solidním základem 

pro další výzkum. Vzhledem k povaze  tématu a k omezením, která nutně s rozsahem bakalářské 

práce souvisejí, práci doporučuji k přijetí, navrhuji hodnotit předběžně jako velmi dobrou a 

ponechat konečnou známku na výsledku obhajoby. 
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