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Autorka předkládané bakalářské práce srovnává metody výuky anglického jazyka ve dvou 
mateřských školách na základě pozorování a následného rozboru dvou vyučovacích jednotek 
v každé z nich. Profil obou škol je podobný. Zaprvé se jedná o anglickou školu Nessie 
fungující v Praze od roku 2006, kde veškerá výuka probíhá v anglickém jazyce. Z osmi 
vyučujících je šest rodilých mluvčích. Předpokládám, že se jedná o soukromé vzdělávací 
zařízení (autorka tuto informaci neuvádí). Druhá škola, MŠ Liberecká jazyková školka, 
vyučuje angličtinu podle metody Wattsenglish (osvojování angličtiny přirozenou cestou; 
akreditace MŠMT) a zaměstnává pět českých vyučujících a dva rodilé mluvčí. V obou 
institucích jsou děti v neustálém kontaktu s anglickým jazykem (častěji v Nessie), jelikož 
rodilí mluvčí jsou ve školách zaměstnáni a výuka tudíž není omezena na jednu či dvě hodiny 
týdně, jak tomu bývá u naprosté většiny ostatních mateřských škol (vyučující do školky 
obvykle dochází). Domnívám se, že místo srovnání metod používaných ve výuce AJ by bylo 
vhodnější zaměřit se na podrobnou charakteristiku a specifika výuky AJ pro předškolní děti. 
Představení a analýza metody Wattsenglish by mohla být přínosnější než prezentovaná 
těžkopádná komparace. Zjištění, že v obou školách se nejčastěji využívá komunikativní 
metoda a sugestopedie je příliš obecné, v případě sugestopedie se obávám, že i mylně 
vyhodnocené. 
 
V práci Jitky Wirnitzerové se nachází celá řada poměrně závažných pochybení, jak po stránce 
obsahové, tak formální. Následující výčet obsahuje pouze některé z nich. 
 
- Nejzávažnější prohřešek spatřuji ve velmi omezeném počtu zdrojů, se kterými autorka 
pracuje. Celá teoretická část se opírá o jedinou publikaci Diany Larsen-Freeman, pouze 
okrajově jsou zmíněny další tři autoři. U jedné z nich, Marianne Celce-Murcia, citace úplně 
chybí (str. 16), zdroj není uveden ani v závěrečném seznamu. 
 
- Autorka se spoléhá více na internetové zdroje (webové stránky, novinové články) než na 
odborné publikace a studie z odborných periodik (ty samozřejmě mohou být zpřístupněny 
v elektronické podobě). O dvou hlavních tématech práce, metodách výuky AJ a bilingvismu, 
píše celá řada uznávaných odborníků, jejichž knihy jsou lehce dostupné v celé České 
republice. Populárně naučné články a informace z webových stránek (např. Bilingualism´s 
Brain Benefits z Washington Post nebo stránky Englishraven.com EFL/ESL resources) 
mohou být využívány k doplnění informací o studovaných oblastech, avšak neměly by být 
použity jako hlavní zdroje. V citacích je autorka nekonsistentní.   
 
- V práci se nachází celá řada drobnějších jazykových pochybení: pravopis – např. accurence 
namísto occurrence v abstraktu, obeservation namísto observation v obsahu i hlavním 
nadpisu (str. 23), a number uf drill namísto a number of drills (str. 12), litaracy namísto 
literacy (str. 24) undestand namísto understand (str. 19); členy – především absence určitého 
členu např. str. 7 in the environment, explore the methods that are going, it characterizes the 
main principles, str. 9 which remains the same,  str. 10 describes the teaching methods that 
are employed, contained in the following chapters,  str. 12 a piece of information. 



 
- Výzkumná metoda (pozorování) by měla být popsána důkladněji, ne pouze na dvou řádcích 
(str. 22). 
 
- Popisy pozorovaných hodin považuji za nejcennější část práce, stejně tak i přehledné 
tabulky shrnující průběh observací, které nabízejí nevyužitý potenciál práce. Zařazování 
jednotlivých aktivit pod výukové metody je velmi problematické a nešťastné (např. zpívání je 
autorkou zařazeno pod sugestopedii, což svědčí o povrchní znalosti či nepochopení této 
svébytné metody; v sugestopedii hraje hudba velmi důležitou roli, ale úplně z jiných důvodů a 
za jiných okolností). Podobným způsobem by bylo možné rozporovat i další zařazení. 
 
Práci Jitky Wirnitzerové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře. 
 
Náměty k diskusi při obhajobě BP: 
Jak by autorka charakterizovala hlavní rysy výuky AJ pro předškolní děti na základě své 
zkušenosti? 
 
 
V Nymburce 23. 5. 2011      Mgr. Kristýna Poesová 


