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V předkládané bakalářské práci se Jitka Wirnitzerová na základě pozorování zabývá 

porovnáním výukových metod ve dvou mateřských školách. Jedná se o školu Nessie 

v Praze, ve které se jazyku vyučuje podle metody Whatsenglish a MŠ Liberecká jazyková 

školka.  

 

V teoretické části se autorka věnuje vymezení pojmů approach, technique, principle, method 

a dále popisu metod, při kterém vychází převáţně z publikace Larsen-Freeman, která je 

pojata spíše jako exkurz do historie vývoje metod od grammar-translation aţ po 

communicative approach. Tato část je jen okrajově doplněna o další zdroje, většinou 

internetové. Autorka v popisu metod adoptuje obšírně popisný styl Larsen-Freemanové, 

přičemţ principy (například psychologická východiska, teorie učení), na kterých jednotlivé 

stojí, jsou v úvodu popisu pouze pojmenovány.  

 

Téma bilingvismu autorka začlenila do úvodu. Vzhledem k tématu práce by bylo vhodné 

pojednat o bilingvismu, bilingvních školkách, jazykových mateřských školkách a jejich 

obecnou charakteristikou a srovnáním ve zvláštní kapitole teoretické části. Spíše neţ z 

internetových zdrojů, i zde bych doporučil citovat z dostupných odborných publikací. 

 

V práci se vyskytuje řada jazykových pochybení: např. a number uf drill (str. 12), chybné 

odkazování pomoci ukazovacího zájmena This will be comprehended... (str 13),  accurence, 

obeservation (str. 23), a dále mnoţství chyb v uţití určitých a neurčitých členů – in the 

environment, explore the methods that are going, it characterizes the main principles (str. 7), 

which remains the same (str. 9), describes the teaching methods that are emploeyed, 

contained in the following chapters (str. 10), a piece of information (str. 12), konzistence uţití 

členů ve větě the target language... the mother tongue, an explicit grammar rule, (str 13), 

uţití interpunkce the teacher, however, ... (str. 13). 

 

Za nejcennější přínos práce povaţuji popis pozorovaných hodin i jejich následné 

strukturování do přehledné tabulky. Oceňuji i zařazení pouţitých výukových materiálů 

v příloze, které čtenáři napomonou k dotvoření konkrétnější představy o průběhu popisované 

hodiny. Zmíněný popis je hodnotný materiál pro další zpracování. Pokud jde o metodologii 

práce, nebyla zvolena vhodně; výsledky překládané analýzy nejsou přesné vzhledem ke 

skutečnosti, ţe v jednotlivé aktivitě nelze izolovaně identifikovat jako pouţití techniky 

pouţívané jednou konkrétní metodou. Z části se zde promítá nedostatečné nastudování 

některých metod (zejm. Suggestopedia). Autorka se mohla soustředit na jednu nejsnáze a 

bezpečně identifikovatelnou charakteristiku jedné z metod a její četnost a míru výskytu 

vyčíslit a porovnat.   



 

Práci Jitky Wirnitzerové doporučuji k přijetí a navrhuji hodnocení dobře. 

 

Náměty k diskusi při obhajobě BP: 

 

Aspekt či charakteristiku které z popisovaných výukových metod by bylo moţné nejpřesněji 

uchopit pomocí metody kvalitativního zkoumání pouţité v práci? 

 

 

V Praze 23. 5. 2011       Mgr. Karel Ţďárek 

 

 

 

 

 


