
 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra anglického jazyka a literatury 
 POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
AUTOR:   Bc. Michal Drápalík 
  
VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Jakub Ženíšek 
  
NÁZEV PRÁCE: CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING WITH ICT 
   USING THE INTERACTIVE WHITEBOARD 
 
Diplomová práce Michala Drápalíka se zabývá otázkou, jaký přínos může mít metoda CLIL 
(integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka) v případě propojení výuky informačních a 
komunikačních technologií s anglickým jazykem. Toto zaměření je dále specifikováno na 
aplikování metody CLIL při činnostech s využitím interaktivní tabule.  
 
V teoretické části představuje autor nejprve metodu CLIL, poskytuje stručný vhled do její 
historie v zahraničí i u nás, udává principy jejího efektivního uplatňování a zmiňuje výhody, 
které tato metoda do jazykové výuky přináší.  V poslední kapitole teoretické části pak autor 
představuje informační a komunikační technologie jako dnes již samozřejmou součást 
běžného života a  mimo jiné také jako součást komunikace, což může být jeden z hlavních 
argumentů k jejímu plnému přijetí a využívání v jazykové výuce.   
 
Praktická část přináší autorem vytvořené aktivity pro výuku informačních a komunikačních 
technologií prostřednictvím anglického jazyka určené pro práci s interaktivní tabulí. Autor se 
v úvodu nejprve věnuje základům práce s interaktivní tabulí a jejím výhodám, zároveň však 
upozorňuje na skutečnost, že interaktivní tabule je pouze jeden z nástrojů v rukou učitele, se 
kterým je nutno zacházet především v zájmu efektivního učení. Autor velmi výstižně udává, 
že není tolik důležité, co se děje na interaktivní tabuli, ale především to, co se děje díky ní. 
Hlavním obsahem praktické části je pak podrobný popis původních aktivit a jejich sekvencí 
v rámci vyučovací hodiny nebo kratšího časového úseku v rámci hodiny. Přípravy jsou 
doplněny obrazovou dokumentací a komentáři k ní. Součástí práce jsou i soubory pro 
spuštění na interaktivní tabuli. Prvotní inspirací k tvořivému propojení dvou autorových 
specializací, anglického jazyka a informačních technologií, byla jeho zkušenost z pedagogické 
praxe, kde z přirozené potřeby řešit konkrétní situace a požadavky začal potenciál tohoto 
propojení poodkrývat.   
 
Téma, které si Michal Drápalík pro svou diplomovou práci zvolil, je v současné době 
bezesporu velmi důležité a výstupy práce ve formě praktických rad a postupů mohou být 
předmětem zájmu učitelů anglického jazyka i informačních technologií.  Autorem vytvořené 
aktivity a sledy aktivit pro výuku IT a AJ s využitím interaktivní tabule jsou důkladně 
promyšlené, autor rozpracovává každou učební jednotku detailně po didaktické, jazykové, 
obsahové i technické stránce. Přípravy jsou kvalitně zpracované, je zřejmá autorova snaha o 
rozmanitost typů činností i maximální zapojení žáků v průběhu učebního procesu. Aktivity na 
sebe výborně navazují. V plánech jsou vhodně  stanoveny cíle i konkrétní ověřitelné výstupy 
každé „lekce“, která je vždy uzavřena tak, aby učitel získal zpětnou vazbu na účinnost aktivit. 
Je však škoda, že autor ani v úvodu diplomové práce, ani v praktické části neuvádí dostatek 
informací o tom, jak jeho aktivity vznikly, zda své přípravy tak, jak je v práci uvádí, vyzkoušel 
v praxi, a s jakým výsledkem. Autorova motivace se tématem zabývat a několik slov o 
původu a praktické aplikaci některých aktivit se objevuje až v samém závěru práce. Už jen 



pro snazší porozumění cílům práce by bylo vhodnější zařadit tyto informace do úvodu. Stejně 
tak by bylo vhodné osvětlit, do jaké míry se v praktických aktivitách odrážejí poznatky, které 
autor získal studiem odborné literatury. Autor by tedy při obhajobě své diplomové práce 
mohl přehledně shrnout ty základní principy efektivního využívání metody CLIL,  které 
ovlivnily tvorbu a zdokonalování jeho aktivit, a uvést konkrétní příklady praktického 
uplatnění těchto principů přímo v rámci aktivit.   
 
Práci lze vytknout drobné formální nedostatky, např. v obsahu nekonsistentní užívání malých 
a velkých písmen v názvech kapitol, nejednotnost v užívání malých a velkých písmen v názvu 
pro interaktivní tabuli (např. na straně 9 se objevuje znění „the interactive whiteboard“ 
s malými písmeny a „an Interactive Whiteboard“ velkými písmeny, kdežto např. na stranách 
25 a 37 používá autor název „the Interactive Whiteboard“).  
 
Z jazykového hlediska se objevují drobné chyby v používání členů (např. na str. 7 „learning 
language“), nejasné formulace (např. na straně 14 ve spojení „boost their self-confidence“ 
není zřejmé, jakou entitu zájmeno „their“ zastupuje, nebo na straně 6 ve větě „This 
approach is supported by projects funded by the European Union...“ není zcela jasné, zda se 
označení „this approach“ vztahuje ke CLILu jako takovému nebo k důrazu na kvalitu jazyka, o 
kterm se mluví výše), chyby v interpunkci (např. na straně 25 nesprávně použitá čárka před 
spojkou „that“). Práci lze dále místy vytknout ne zcela jasnou strukturu a občasnou chybějící 
návaznost jednotlivých kapitol či odstavců. Například kapitola 2.3 obsahuje podkapitoly 
s názvy „When to start“, „Who will benefit the most?“, „How to teach?“ a další, jejichž obsah 
se jen místy vztahuje tématu, jež napovídá název kapitoly „Challenges of CLIL“. Na straně 25 
chybí uzavření teoretické části diplomové práce a plynulý přechod k části praktické. 
 
Jazyk práce se místy odchyluje od akademického diskurzu, objevují se výrazy jako na str. 12 
„CLIL was tested with the blessing of the Ministry of Education“ či na straně 13 imperativ 
„Take Bloom’s taxonomy for a well-defined range of thinking skills”. 
  
V úvodu by bylo vhodné vymezení termínů, které autor v práci používá. Autor například 
pracuje s termínem „young learners“ , avšak není zřejmé, jaké věkové rozmezí má na mysli, 
neboť aktivity v praktické části  jsou zaměřené na děti staré 11 let a starší.     
 
Přes uvedené nedostatky je diplomová práce Michala Drápalíka jednoznačně přínosná, s 
velkým potenciálem usnadnit práci učitelům, kteří se s daným oborem v praxi potýkají. 
Navrhuji výslednou známku mezi výborně a velmi dobře a konečný výsledek nechávám na 
průběhu obhajoby.  
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