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1. Odborný kontext Orientace v pojednávané problematice, odborné zázemí a širší přehled o disciplíně, 

znalost a uplatnění odborné terminologie, reprezentativnost a aktuálnost použité 

odborné literatury, variabilita odborných zdrojů a schopnost jejich syntézy 

2. Výzkum Stanovení a splnění cílů, formulace hypotéz, vhodnost a relevance metod a 

zvolených postupů, jasnost formulace a interpretace závěrů práce 

3. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, návaznost a 

provázanost textu, konzistentnost úpravy práce, odpovídající rozsah práce, 

poznámkový aparát, adekvátnost a provedení příloh, odpovídající úroveň citační 

praxe  4. Jazyková úroveň Celková úroveň jazykového projevu, přesnost, rozmanitost a čtivost formulací,

absence gramatických, lexikálních a pravopisných nedostatků, úroveň odborného 

stylu 

5. Věcná správnost a 

přesvědčivost 

Hloubka a kvalita provedených analýz, faktická, věcná a obsahová správnost,  

podloženost, aktuálnost přístupů, schopnost argumentace a kritického myšlení, 

schopnost náležitě formulovat a interpretovat zjištění 

6. Originalita Přínos práce, samostatnost zpracování, původnost myšlenek, kreativita a zaujetí 

danou problematikou, možnosti dalšího rozvíjení, celková náročnost a pracnost, 

potenciál práce (navázání na výzkum či aplikace jeho výstupů v praxi) 

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

1 Bodové hodnocení na škále 1-5 (5 bodů maximum), 0 bodů z jedné či více posuzovaných oblastí automaticky 

znamená, že práce není doporučena k obhajobě. 

vedoucího práce oponenta



Témata a náměty k diskusi při obhajobě: 

Práci tímto  
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Datum: 

Podpis: 

2 Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu 

studenta v průběhu obhajoby. 

doporučuji nedoporučuji k obhajobě.
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	Text8: Kromě výše uvedených podnětů k zamyšlení nabízím konkrétní otázky týkající se vybrané problematiky:Jaký je vztah výuky "synthetic phonics", příp. Jolly phonics k obecnému přístupu k výuce čtení v cizím, anglickém jazyce?Jaký je vztah výuky čtení v anglickém jazyce k výuce čtení v jazyce mateřském? Jak byla vyhodnocena avizovaná efektivita výuky prostřednictvím "synthetic phonics"? V práci absentuje kontrolní skupina žáků, hodnocení žáci jsou značně věkově nehomogenní skupina, neznáme další proměnné ovlivňující výsledky žáků, ... Jaká konkrétní kritéria hodnocení přepisů čteného projevu žáků byla použita? Jaká konkrétní kvantitativní data byla získána? Jak byla tato kvantitativní data interpretována a triangulována? 
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	Group1: Choice2
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	Text10: tit výuku v souladu s tímto přístupem v kontextu České republiky. Tímto způsobem by pravděpodobně došlo i k jasnějšímu, hlubšímu a možná kritičtějšímu vhledu do tématu diplomové práce. V současné podobě vykazuje teoretická část znaky textu, který se zdá být ovlivněn dojmy autorky, navíc není zcela jasné, co považuje za cíl výuky čtení v cizím jazyce, v jazyce anglickém - je to značně akcentovaná výslovnost, nebo zmiňované porozumění čtenému, nebo oboje?V souladu s výše položenou otázkou jde ruku v ruce realizace testu připraveného pro potřeby praktické části práce - test je zaměřen na správnou výslovnost izolovaných slov (existujících i neexistujících), dále pak se ale zaměřuje i na suprasegmentální aspekty výslovnosti a v poslední části na porozumění textu - otázky k textu však nejsou v práci uvedeny, ani kritéria hodnocení porozumění čtenému textu. V příloze postrádám i ukázkový transkript čtení žáků a přístup k jeho analýze. Celkově praktická část práce sestává z výzkumných otázek, popisu tvorby testu a testu samotného, zhodnocení jeho výsledků a diskuse. Výzkumné otázky jsou definované jasně, i když první a druhá jsou v jistém protikladu, tedy (1) pomáhá vybraná metoda čtení rozvoji výslovnosti VS. (2)  ovlivňuje vybraná metoda čtení výslovnost negativně; třetí výzkumná otázka je obecnější, nicméně mi není zcela jasné, zda je pro její zodpovězení shromážděno dostatečné množství dat. Samotný test je velmi hezky promyšlený, oceňuji snahu studentky motivovat žáky k jeho plnění. Je evidentní, že do vývoje testu autorka investovala. Je veliká škoda, že praktická část práce, konkrétně výzkumný vzorek a analýza dat vykazují značně problematické pojetí.  Výzkumný vzorek (mimochodem s ohledem na etiku výzkumu jsou bohužel uvedeny školy, kde byl výzkum realizován) je sám o sobě problematický. S ohledem na cíl práce by bylo potřeba mít výzkumnou a kontrolní skupinu - tomu tak bohužel není; hodnoceni jsou žáci od druhé do čtvrté třídy ZŠ, ve věku od 6ti do 10ti let; zahrnuty jsou děti z bilingvních rodin; zahrnuti jsou žáci ze zájmového kroužku, u kterých nemáme informace o tom, jak se učí čtení v kontextu TEFL. Analýza dat je nejasná, autorka avizuje kvantitativní i kvalitativní analýzu dat, kvantitativní data dle jasných kritérií hodnocení však absentují. V neposlední řadě postrádám data, která by umožnila triangulaci získaných dat a jejich souhrnnou interpretaci.  V závěru bych však ráda vyzdvihla zjevný zájem autorky o výuku výslovnosti, a to i v kontextu celého studia.


