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   Předkládaná diplomová práce posluchačky Brandalíkové se zabývá tématem využití technik 
dramatické výchovy ve výuce anglického jazyka a klade si za cíl na základě analýzy učebnice 
Maturita Solutions - Intermediate zhodnotit využití dramatických aktivit (zejména techniky 
rolové hry) a ty následně doplnit o autorkou vytvořené dramatické aktivity a cvičení, které 
následně pilotuje u studentů dvou středních škol v Praze a hodnotí. 

   V úvodu teoretické části autorka kontrastuje autentický jazyk s  učebnicovou angličtinou a jako 
jedno z možných korekčních opatření, jak tento kontrast zmírnit, nabízí vybrané techniky 
dramatické výchovy. V dalších kapitolách autorka představuje  metody výuky, které využívají 
principů dramatické výchovy, nejčastěji rolové hry a zasazuje problematiku i do kontextu oboru 
výchovné dramatiky (proces drama). V Dalších dvou kapitolách je stručně nastíněno teoretické 
pozadí využití technik výchovné dramatiky (2.3.) včetně psycholingvistických faktorů, vhodných 
podmínek, role vyučujícího a zásad a principů pro práci s dramatem v hodinách angličtiny. 
Teoretickou část autorka uzavírá klasifikací a popisem základních technik dramatický výchovy. 

   V praktické části autorka analyzuje učebici Maturita-Solutions  Intermediate z hlediska výuky 
všech čtyřech řečových dovedností, témat a způsob a míra do jaké jsou v učebnici využívány 
dramatické aktivity včetně instrukcí. V kapitole 3.3. autorka představuje navržená doplňující 
cvičení k jednotlivým lekcím a člení je do tří skupin: dramatické rozcvičky, cvičení na slovní 
zásobu nebo gramatiku a rolové hry. V závěrečné kapitole praktické části popisuje pilotáž na 
vybraných školách a výsledek aplikace hodnotí metodou dotazníkového šetření u učitelů, 
studentů a výsledek doplňuje o sebe-hodnocení. V závěru autorka svoji zkušenost shrnuje, 
hodnotí výsledek praktické části a vztahuje jej k zamýšlenému cíli práci. 

   Předkládaná práce splňuje nároky kladené na diplomovou práci jak po stránce obsahové tak i 
formální. Autorka pracuje se širokým spektrem zdrojů, přičemž nezůstává u stručných, prakticky 
zaměřených publikací zaměřených na tematiku dramatické výchovy ve výuce angličtiny (Holden, 
Ladousse, Malley and Duff), ale čerpá z oblasti výchovné dramaticky (proces drama) (Valenta, 



Machková). Na poli výchovné dramatiky se autorka mohla opřít o stěžejní autory oboru jako jsou 
Heathcote, O'Neill, Morgan a Saxton. Za největší přínos práce však považuji tvořivost, originalitu 
a inovativní přístup, které autorka projevila při přípravě doplňkových aktivit. Z aktivit samotných 
je patrná zkušenost autorky na poli tvořivé dramatiky, jejíž mnohé aspekty (práce s emocemi, 
sebepoznávání, skupinová dynamika) a šíře technik (živý obraz, učitel v roli) nebývají běžně 
využívány v hodinách angličtiny ani ve výukových materiálech právě pro svoji náročnost na 
osobnost, zkušenost a otevřenost učitele. Zde s autorkou ne zcela souhlasím v tvrzení, že „její 
práce v hodině se nelišila od běžných nároků kladených na učitele“ (s. 78) , srov. Wessels (1987, 
s. 15), Ladousse (2000, s. 7). 

   Po formální stránce se v práci objevují některé stylistické nedostatky. Například formulace 
instrukcí nabízí větší prostor pro přesnost a srozumitelnost, zvláště má-li soubor aktivit posloužit 
učitelům, kteří nemají zkušenost s využíváním technik dramatické výchovy. Velkému množství 
popisovaných aktivit by prospěla revize, která sjednotila jazykový i grafický (layout) styl 
instrukcí. V textu je také celá řada jazykových nedostatků: členy (horibble experience, a different 
settings and character, in the learning as well, the work with supplementary), uvozování (when 
he was brushigh his teeth; I present some reactions to the question do you think you would learn 
English this way?), slovosled (We had only time), užívání mezer (brushigh his/ her), nevhodné 
nadužívání I will (s. 32), interpunkce -  however (ss. 14, 27, 29, atd.), in consequence (s. 71), 
therefore (s. 75), nadužívání příliš obecných adjektiv good a interesting, intenzifikátorů very 
(např. s. 75-76), předložky (expert for snakes), nevhodná formulace normal requirements (s. 78), 
nepozorné chyby stops him buy clapping hands (s. 66). 

   Přes uvedené nedostatky hodnotím tuto práci jako velmi zdařilou a to zejména díky svému 
potenciálu pro její praktické využití. Autorce práce doporučuji zvážit důkladnou revizi 
vytvořených aktivit a nabídnutí materiálu k publikaci nakladatelství OUP. 

 

Záve ̌r: ���Ná základě výše uvedeného doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi 
dobře. 

 

 

 

 

 

 

V Praze, dne 27. 8. 2012    Mgr. Karel Žďárek 


