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Tereza Stibrová předložila práci, která je cenná svým poměrně velmi novým, v odborných kruzích 
populárním a mírně kontroverzním tématem. Obsahově je práce na dobré, ba nadprůměrné úrovni, tuto 
kvalitu však nedoprovází kvalita jazyková. Studentka bohužel odevzdala práci s velkým množstvím 
jazykových nedostatků, ba hrubých pochybení v anglickém jazyce. 
 
Autorka má velmi dobrý vhled do studované problematiky a její teoretická část je přehledná, logicky 
členěná a poměrně podrobná. Citace i odkazy na literaturu nevykazují zásadní nedostatky. Je záslužné, 
že se studentka věnuje poměrně velkému množství zdrojů z nevelkého okruhu dostupných prací na 
téma angličtina jako lingua franca,  i otázce, jak k této stále rozšířenější komunikační formě, a zejména 
její zvukové stránce, přihlížet ve výuce angličtiny.  
 
Studentčin záběr a průzkum v části praktické je též široký, ovšem vzhledem k tomu, že dostupných 
učebnic, v nichž se nějakým způsobem odráží pozitivní přístup  k vyučování ELF (English as Lingua 
Franca) je zatím málo, její pohled se zužuje na ty, ve kterých našla toto hledisko zastoupené, a tyto 
blíže představuje. Z podstaty věci plyne, že se jedná zejména o oddíly procvičování poslechu 
s porozuměním nahrané nerodilými mluvčími anglického jazyka, často přirozeného, spontánního 
charakteru promluvy.  
 
Autorka  několikrát zmiňuje, že cílem práce by mělo být pomoci orientovat se v problematice English as 
Lingua Franca učitelům, kteří si tento přístup zvolí. Toto ovšem může být pouze druhotný cíl práce na 
pedagogické fakultě. Je evidentní, že praktikující učitelé se jen velmi těžko zaměří na bakalářské práce. 
Ovšem autorka by mohla na základě svých cenných poznatků zpracovat článek pro některou 
z profesních učitelských publikací. V tom případě by se musela vyvarovat závažných jazykových 
nepřesností, jejichž  částečný výčet následuje. 
 
Již v prohlášení o původu práce je zaměněno slovo than za nesprávné that.  Použití nepřesného lexika 
se vyskytuje dále na str. 7: to pass the school, na str. 10: mean of communication, na str. 20, 22, 30: 
this problematic. Velmi četné a nepřijatelné jsou chyby v gramatice, přesněji řečeno ve shodě v čísle a 
ve 3.os. j.č. chybějící koncovce –s: str. 9: 1000 -1500 million people now speaks English, str. 9: English 
function as a second language  str. 11: established by lingvist,  str.31: many linguist,  str. 14: speaker 
produce, str.16: speaker have, str.18: if speaker desire, str 23: areas that needs, str. 18: difficulties … is 
mentioned, str.18: a certain changes, str.20: a grammatical features, str.16: can nuclear stress leeds to 
unintelligibility, str. 27: mispronunciations reflects, a další. Dále jsou chyby v příčestí trpném: str. 8: 
coursebooks…publish after 2005,  str. 9: which language should be establish,  str.28: to be bear in 
mind. Autorka přehlédla i chyby ve spellingu: str. 21, 25: discuses, discus, str. 25: to what extend, a 
nerozlišuje mezi slovy practise (sloveso) a practice (podstatné jméno).  Dále je v práci řada problémů 
s chybějícími (a v menší míře i redundantními) členy a chybějící interpunkcí. Problémy má autorka i 
s nepřesnými předložkami (např. analysis on… textbooks, str. 8). 



 
Tereza Stibrová studuje pedagogiku jako svůj druhý hlavní obor, tudíž bychom mohli očekávat její 
představu o tom, do jaké míry lze některé nestandardní rysy ELF zařazovat do výuky a tolerovat je 
v projevech studentů. Mezi řádky však prosvítá její názor, shodný s názorem např. autorky R.M.Dauer, 
že je třeba zajistit, aby studenti měli o příslušných jevech povědomí. Tento názor sdílí autorka tohoto 
posudku. 
 
Na str. 12 Tereza Stibrová uvádí nepoužívání koncovky –s u sloves ve 3.os. jedn. č. přít. času jako 
typický rys interakcí v ELF, při čemž v tomto konkrétním případě cituje B. Seidelhofer (mimochodem 
neuvedenou v přehledu literatury). Doufejme, že   právě výše uvedené množství obdobných  příkladů 
z její vlastní práce neznamená, že autorka by tyto prohřešky považovala za tolerovatelné i ve formálním 
písemném projevu nebo v ELT vůbec. 
 
Autorka tohoto posudku je přesvědčená o netolerovatelnosti takových chyb u absolventky tříletého 
bakalářského studia.  
 
Vzhledem ke kvalitě obsahu tuto bakalářskou práci přijímám a doporučuji k obhajobě. 
 
Navrhovaná známka: 3 = dobře. 
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