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Charakteristika práce  

 

     Diplomová práce Petry Brandalíkové obsahuje 136 číslovaných stran, strany 82 – 135 

zahrnují přílohy. 

     V úvodu ke své práci diplomantka vytyčuje hlavní úkoly své práce: Mezi ně patří popis 

technik dramatické výchovy  ve výuce cizích jazyků a posouzení výhod a těžkostí, se kterými 

se mohou učitelé angličtiny ve školách setkat. Také se pokouší ukázat, že je možno využít 

techniky dramatické výchovy v běžné hodině a že je možné využít učebnici jako zdroj 

inspirace, přičemž chce ukázat, že techniky dramatické výchovy neopotřebují zkušenosti nebo 

zvláštní schopnosti učitele z této oblasti, že dramatická výchova napomáhá zlepšení všech 

jazykových dovedností a že podporuje motivaci studentů k dalšímu studiu. Jako další cíl si 

vytyčuje vytvoření souboru aktivit, které by mohly sloužit jako zdroj inspirace pro učitele, 

kteří pracují s učebnicí Maturita Solutions. V úvodu také stručně nastiňuje strukturu své 

diplomové práce. 

     V teoretické části ( str. 8 – 32) se zabývá otázkami komunikace a její podstaty, analyzuje 

překážky úspěšné komunikace a rozdíly mezi autentickou a neautentickou komunikací. Poté 

přechází k rozboru několika komunikativních metod (the Natural Approach, Communicative 

language teaching), zabývá se rolí učitele a žáka v komunikaci, užitím dramatu ve vyučování, 

historií dramatické výchovy ve vyučování, principy dramatické výchovy ve vyučování cizích 

jazyků, technikami dramatické výchovy ve vyučování atd.  

     Na straně 32 začíná praktická část diplomové práce. Zde nejprve diplomantka provádí 

rozbor učebnice Maturita Solutions – Intermediate, kde se zabývá takovými aspekty jako čtyři 

jazykové dovednosti zastoupené v této učebnici, reflexe reálného života a dramatické výchova 

v této učebnici. Strany 36 – 38 obsahují jakýsi výčet aktivit  z učebnice rozdělených do tří 

kategorií: „Warming- up exercises“ „Role plays“ a „Word plays“. Zbytek práce nazvaný 

„Pilotage“ přináší popis některých aktivit pilotovaných na dvou pražských gymnáziích. Po 

každé aktivitě následují reflexe na jejich realizaci ve třídě. Za některými reflexemi ještě 

následují „Improvements“. 

     Na závěr praktické části ještě diplomantka prezentuje výsledky dotazníků zadaných 

studentům a učitelům a sebehodnocemí. 

 

Co považuji v práci za silné stránky:   

1. logické a systematické uspořádání diplomové práce, 

2. schopnost pracovat s odbornou literaturou, 

3. schopnost vyjadřovat názory na skutečnosti a tyto skutečnosti hodnotit. 

 



 

Co považuji v práci za slabé stránky:   

1. jazykovou stránku práce: nedostatky v užití členu, nejednotnost a nedůslednost v užití 

interpunkce, nedostatky v pravopisu (rozlišení „the practice a to practise“- str. 14,26, 

„to an extend- str.24,39…), nesprávné užití vazeb(to be used to +ING, to make sb. do 

st.- str. 11,21…), formulační nedostaky (již v abstraktu, str. 28…) a další; 

2. nedostatky v grafickém členění textu-str. 4,36,37…; 

3. nesouhlasí si stránky uvedené jako odkazy v textu a v přílohách (odkaz na straně 72); 

4. některé reflexe by si zasluhovaly hlubší analýzu, jsou poněkud povrchní. Bylo by také 

třeba začlenit reflexi na výkon učitele a jazykový výkon žáků; 

5. v hodnocení pilotovaných aktivit postrádám kritérium efektivity; 

6. na straně 38 uvádí diplomantka „over several lessons“. Kolik to znamená?; 

7. seznam cvičení uvedený na straně 36-38 toho mnoho nevypovídá. Jaká je jeho funkce 

a vztah k následným částem práce? 

8. není jasná role „Improvement“, Kde a jak se to odráží? 

9. není jasné, jak byly vybírány pilotované aktivity; 

10. není jasné, zda ony pilotované aktivity s reflexemi jsou souborem aktivit slibovaným 

v úvodu k diplomové práci. Domnívám se, že jedna věc je pilotáž a na nich založený 

soubor je věc druhá. 

 

Doporučení: 

 

Prosím diplomantku, aby při obhajobě vysvětlila problematiku uvedenou v bodech 1-9 výše. 

 

 

Závěr: 

 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

Návrh klasifikace: VELMI DOBRÝ - DOBRÝ  
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