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Autorka si pro svou bakalářskou práci vybrala velmi aktuální téma – angličtinu jako globální 
dorozumívací prostředek, English as a Lingua Franca (ELF) se zaměřením na oblast 
výslovnosti. Jednou z nejdůležitějších premis ELF je skutečnost, že anglický jazyk se čím dál 
častěji užívá výhradně mezi nerodilými mluvčími, z čehož plyne požadavek dosažení 
mezinárodní srozumitelnosti. Otázka, do jaké míry a jakým způsobem je tato nová skutečnost 
reflektována ve výukových materiálech, konkrétně v učebnicích anglického jazyka 
dostupných v České republice, představuje základní rámec předkládané práce. 
 
V teoretické části jsou přehledně shrnuty starší i novější poznatky o charakteru ELF včetně 
popisu hlavních prvků výslovnostního programu lingua franca core Jennifer Jenkinsové. 
Autorka odkazuje na zahraniční i domácí prameny, výstižně shrnuje kontroverzi doprovázející 
ELF (2.3 a 2.4) a situaci v České republice (2.5). Na základě analýzy patnácti učebnic 
anglického jazyka byly vybrány dvě, Global a English Unlimited, do nichž autoři vědomě 
zařadili nahrávky nerodilých mluvčích či texty o měnící se roli angličtiny v současné době. 
Tyto učebnice jsou podrobeny detailnějšímu rozboru. Jak přesně autorka postupovala při 
hodnocení jednotlivých publikací není z praktické části zcela zřejmé, chybí popis metody, 
jasnější formulace výzkumné otázky či vysvětlení pojmů ELF approach či ELF paradigm 
(str. 23). 
 
Po obsahové stránce nemám k předkládané práci další výtky, avšak co považuji za alarmující 
je velké množství jazykových pochybení a stylistických nepřesností napříč celým textem. 
Přitom autorka byla na tyto nedostatky opakovaně upozorněna vedoucí práce. Autorka na 
mnoha místech ignoruje interpunkci, má problémy s používáním členů, shodou podmětu 
s přísudkem, množným číslem, trpným rodem, předložkovými vazbami či nesprávným 
použitím lexika, což ve výsledku snižuje celkovou kvalitu práce. Bakalářskou práci Terezy 
Stibrové doporučuji k obhajobě a z výše uvedených důvodů navrhuji předběžné hodnocení 
dobře. 
 
 
V Nymburce 26. května 2014    Mgr. Kristýna Poesová, Ph.D. 
 
Navrhuji, aby se autorka v průběhu obhajoby vyjádřila k následující otázce: 
 
V závěru práce autorka poukazuje na nedostatek učebnic, které by systematicky 
implementovaly ELF přístup. Má autorka představu, co by se konkrétně v učebnicích 
anglického jazyka mělo objevit mimo nahrávek nerodilých mluvčích? 


