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K tématu práce
Šárka  Hoznauerová  si  vybrala  interdisciplinární  téma,  v němž  se  prolíná oblast  didaktiky,  textové 
lingvistiky  a  komuničkách  věd.  Téma  práce  vymezila  médiem  internetu,  soustředila  se  na 
problematiku hypertextu, kterou posléze vymezila sociální sítí facebook. Možnosti této sítě aplikovala 
do  oblasti  vyučování  cizímu  jazyku,  kde  tuto  platformu  využila  podpůrný  prostředek  k  výuce 
dospělých.
 
Ke struktuře a provedení práce

• Práce má standardní členění. Práce obsahuje:
o formy předcházející vlastnímu textu (anotace, klíčová slova etc.);
o vlastní text členěný na

 úvod; 
 teoretickou část, která je dále rozčleněna na kapitoly:

• Motivace k nasazení hypertextu do výuky cizím jazykům,
• Hypertext a on-line-komunikace,
• Specifické vlastnosti hypertextu ve vyučování s využitím webu (Web 

Based Collaboration – dále jen WBC),
• Kompetence získávané ve vyučování s využitím webu (WBC),
• Problémové  okruhy  a  hypotézy  empirického  výzkumu  (úvod 

k praktické části),
 praktickou část, která je rozčleněna na tyto kapitoly:

• Didaktická  analýza  (jako  manuál  výroby  a  možného  využití 
hypertextu ve WBC),

• Metoda  pedagogického  pozorování  (jako  první  evaluační  metoda 
výzkumu),

• Dotazník (jako kontrolní evaluační metoda),
• Celkové vyhodnocení empirického výzkumu;

 shrnutí práce;
 resumé;
 seznam literatury, přílohy.

• Práce  má  kultivovaný  charakter,  je  napsána  v německém jazyce,  resumé  je  prezentováno 
v češtině. Jedná se celkem o 95 stran textu.

o Charakteristickým  rysem  práce  je  bohaté  využívání  terminologie  nejen  z oblasti 
lingvistiky,  ale  také  komunikačních  a  mediálních  věd.  Jako  nutnost  se  ukázalo 
využívání anglicismů. 

o Práce  obsahuje  velké  množství  zkratek  běžně  používaných  v informačních 
technologiích, jejich použití bylo nevyhnutelné.

o V teoretické části  obsahuje  také  tabulky,  grafy,  myšlenkové  mapy,  které  propojují 
strukturní lingvistiku (konkrétně textovou lingvistiku) s komunikačními a mediálními 
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vědami  a  ve  finále  s didaktikou  vyučování  cizímu  jazyku,  do  níž  problematiku 
hypertextu projektuje.

o Samozřejmou součásti práce jsou skeny hypertextu z facebooku. 

K jednotlivým částem práce

Teoretická část práce
Na této části práce nejvíce hodnotím zdařilé propojení všech výše jmenovaných disciplín. Cením si 
propojení  lingvistického  a  komunikačně-mediálního  aspektu  vyhodnocení  pojmu  hypertext,  které 
považuji za jeden z nejobtížnějších bodů práce.
Jako  velmi  problematická  se  ukázala  prezentace  tématu  v ČR,  protože  poměr  literatury,  která  je 
tomuto tématu věnovaná v zahraničí a v této republice je jen těžko měřitelný. Diplomantka sice mohla 
čerpat ze zahraničních pramenů (což také samozřejmě činila), ale v aplikaci pro výuku v Čechách se 
musela vrátit k základům, aby jimi mohla 

• při zdůvodnění volby tématu, 
• obhájení místa WBC s využitím platformy face-book ve výuce cizích jazyků,
• při didaktizaci hypertextu jako takového 

správně argumentovat, což se jí podle mého názoru podařilo.
Pozitivně hodnotím diplomantčin úspěšný pokus uvést do odpovídající relace kompetence vztahující 
se  k WBC  a  k vyučování  cizím  jazykům,  v němž  se  Šárka  Hoznauerová  zaměřila  na  metodu  e-
learlingu.  V  práci  by  mohl  být  více  zdůrazněn  kontext  zařazení  internetu  do  výuky  na  českých 
školách.

Praktická část práce 
spočívala ve vlastním projektu realizovaném v rámci diplomantčina působení na soukromé Jazykové 
škole Glosa, s.r.o. 
Šárka Hoznauerová vytvořila pro studenty kurzu, který ve školním roce 2010/2011 sama vedla, vlastní 
skupinu na facebooku, kterou využila jako médium e-learlingu. Pracovní, komunikativně orientované 
listy měly funkci podpůrné vyučovací metody sloužící k prohloubení jazykových kompetencí 
získaných během standardní výuky v kurzu. Hypotézy, které diplomantka v empirickém výzkumu 
ověřovala, se týkaly

• efektivnosti vyučování na face-booku jako podpůrné vyučovací metody;
• autonomního učení (ochoty vlastního nasazení studentů při vytváření cvičení) 
• a spektra jednotlivých jazykových kompetencí, které budou zmíněnou metodou obzvlášť 

upevňovány a rozvíjeny. 
Tyto hypotézy se diplomantce nepodařilo zcela potvrdit nebo vyvrátit (což ona sama ve svém textu 
uvádí). Stalo se tak z důvodu ne stoprocentního zapojení se účastníků kurzu do WBC.
Přesto lze pokus Šárky Hoznauerové hodnotit vysoce kladně, protože jej lze interpretovat jako jeden 
z kroků na cestě k vlastnímu pedagogickému stylu.

Celkové hodnocení
Předkládaná diplomová práce Šárky Hoznauerové zcela splňuje požadavky kladené na diplomovou 
práci a proto ji doporučuji k obhajobě.

Otázky k obhajobě
Považujete Vámi vytvořené podpůrnou metodu perspektivní i ve vyučování na běžných středních 
školách? Pokud ano, plánujete ji do své práce zařadit? 

V Praze, 23.8.2011 PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.
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