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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  
2

Datum: 

Podpis: 

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

studenta v průběhu obhajoby. 
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	Text7: Lucie Urbanová se ve své diplomové práci zabývá účinností syntetické metody čtení zvané phonics (využívané při výuce čtení rodilých mluvčích anglického jazyka) v EFL prostředí, především v oblasti výslovnosti EFL studentů, konkrétně českých žáků 1. stupně ZŠ. Přes dlouhodobý zájem o vybrané téma a velmi pečlivě zpracovaný a promyšlený testovací nástroj se autorce nepodařilo plně vytěžit potenciál zvolené problematiky a současný stav obohatit o nové poznatky. Odstup, revize a krácení textu (překročení stanoveného limitu o 40 stran) by práci velmi prospělo, stejně tak jako přehlednější členění na kapitoly a podkapitoly a jejich logičtější řazení (např. v kapitole prezentující výsledky výzkumu jsou popisováni respondenti a průběh testování, v diskuzi se nacházejí výsledky na třech stranách: letter-sound difficulties). Zdlouhavé a popisné sekvence místo výstižného shrnutí a syntézy se nacházejí napříč celou prací. Další výtka směřuje k určité disproporčnosti jednotlivých částí; zatímco historickému pohledu je věnováno několik stran, jolly phonics a dovednostem, se kterými tato metoda zaměřená na děti pracuje, je popsána v jednom odstavci. Při tom se jedná o hlavní téma. V rámci jednotlivých kapitol se autorka často spoléhá na jeden hlavní zdroj (např. 6.1), ve větší míře jsou citovány internetové zdroje.
	Text8: Autorka zjistila, že jedna skupina (Phonics.cz) zvládla vyslovit neexistující slova lépe než známá slova. Jak by autorka toto zjištění interpretovala? Použila pro srovnání procentuální vyjádření vzhledem k odlišnému počtu respondentů ve skupinách?  Ve skupině, ve které většina respondentů s metodou phonics nepracovala (SPS), byly výsledky srovnatelné s ostatními skupinami. Když by se vyučující na začátku školního roku rozhodoval(a), jestli použít metodu phonics nebo do výuky anglického jazyka zařazovat pravidla o vztahu mezi psanou a mluvenou stránkou angličitny, co by mu/jí autorka doporučila?    
	Text9: 2. 9. 2016
	Group1: Choice1
	Group2: Choice3
	Text10:  Z formálních pochybení lze dále uvést nedostatečné popisky grafů a nesprávné používání závorek pro grafémy. Absenci vhodných závorek (<a>) bych neuváděla jako výhradu, kdyby psaná podoba a její zachycení nebyla v práci tak důležitá. Hypotézy nejsou správně formulovány (jedná se o výzkumné otázky) a data jsou nesourodá s minimální kontrolou proměnných (např. věk, kontakt s angličtinou mimo školní výuku apod.). Některá data měla být vyřazena, např. ve skupině PEP dva ze sedmi respondentů nedokázali přečíst více jak 40 z 60 testovacích položek. Autorka se často uchyluje ke konstatování svých dojmů z procesu testování, které však nemůže podložit žádnou analýzou dat, např. str. 77: children performed significantly poorly compared to the other tested groups of students, their intonation was very good and was similar to the one English speaking people use. I když je srovnání 4 skupin ze 4 různých škol problematické (3 z nich pracovaly s metodou phonics, jedna ne), pokus o komparaci se nachází až v samém závěru práce (13.4.1). Výsledky jsou jinak zdlouhavě popisovány v rámci jednotlivých skupin. Jazyková úroveň je slušná, velké množství chyb se nachází v užívání členů. Jak již bylo uvedeno, jsem přesvědčena, že test samotný se ukázal jako funkční a vhodný pro sběr potřebných dat, nicméně kvalita dat a jejich zpracování se vzhledem k stanovenému cíli ukázala jako nedostatečná.     


