
Posudek na diplomovou práci Petry Kretové lnterdisciplinary Relations in Basic 
English Textbooks for Basic Schools. 

Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem mezipředmětových vztahů ve výuce 
anglického jazyka na 2. stupni základní školy. 

Diplomová práce je velmi přehledně strukturovaná. Teoretická část vychází z 
obecného vymezení pojmů učebnice, mezipředmětové vztahy, výuka reálií a metoda 
projektové práce, na které nahlíží v široké míře. Praktická část se skládá z rozboru vybraných 
učebnic anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a vlastního pedagogického výzkumu, 
tvorby a zpracování dotazníku pro vyučující a pro žáky. 

Teoretická část diplomové práce, rozdělená do čtyř kapitol, je zakotvena 
v nastudované literatuře, na kterou se diplomantka zřetelně odkazuje jako na zdroj výchozích 
informací. Diplomantka také krátce zpracovává náhled psychologický, který je v těsné 
souvislosti s pedagogikou a aplikovanou lingvistikou nutný k hodnocení výukových 
materiálů. Teoretická část tvoří asi jednu pětinu diplomové práce a stává se solidní výchozí 
platformou pro samotný výzkum. 

Praktickou část zahajuje rozbor pěti učebnic anglického jazyka určených pro 2. stupeň 
základní školy. Výběr učebnic zohlednil kontrast zahraniční učebnice vs. české, novější vs. 
starší a zastoupení různých nakladatelství, která učebnice vydala. Z těchto úhlů pohledu se 
jedná o široký výběr. Podrobný rozbor učebnic ještě podtrhují tabulky, které jasně odrážejí 
mezipředmětové vztahy. podobný materiál by řadě učitelů usnadnil práci s výběrem učebnice. 

Dotazníky pro učitele i žáky reflektují z předchozích kapitol známou posloupnost 
učebnice, mezipředmětové vztahy, výuka reálií a projektová metoda. Jejich zpracování je 
detailní se zajímavými statistickými výstupy, které by určitě lépe vyzněly v grafickém 
zpracování. 

Shrnutí získaných dat v závěru diplomové práce potvrzuje výchozí tezi 
"dokonalá učebnice neexistuje". Snaha porovnat vybrané učebnice vede diplomantku 
k závěru, že je třeba odděleně porovnávat kvalitativní a kvantitativní koncepci užití 
mezipředmětových vztahů, přičemž kvalitou je míněna různorodost mezipředmětových 
vztahů. 

Je škoda, že vyučující, kteří odpovídali na dotazník, učili pouze podle učebnice Project 
(T.Hatchinson) nebo podle Angličtina CM. Zahálková, LBalcarová), určitě by bylo zajímavé 
porovnat odpovědi i z dalšího úhlu pohledu. 

Při obhajobě by bylo dobré zaujmout stanovisko k výběru učebnice i z pohledu doby 
jejího vydání. 
Práci doporučuji k obhajobě. 
Navržené hodnocení: výborně. 
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