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Vyjádření školitele k disertační práci Hanny Šteflové
Výuka budoucích časů u vysokoškolských studentů oboru Anglistika /Teaching Future Tenses
to University Students of English Philology

Školitelství doktorské práce Hanny Šteflové, M.A. jsem převzala na podzim 2014 od doc. PhDr.
Jarmily Mothejzíkové, CSc. Výzkum k práci Hanna Šteflová prováděla ještě jako doktorandka paní
docentky na naší katedře (katedra anglického jazyka Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické
Technické univerzity v Liberci) v zimním a letním semestru akademického roku 2013/14.
Nemohu se vyjádřit k tématu práce (předpokládám, že muselo být schváleno), či k metodám výzkumu.
Školitelství jsem převzala v konečné fázi, kdy bylo zapotřebí věnovat se utřídění a interpretaci
shromážděných dat a přípravě disertační práce k odevzdání. I když doktorandka prokázala v této fázi
velikou houževnatost a nasazení, jako hlavní nedostatek se projevilo podcenění časové náročnosti
písemného zpracování. Protože podle mého názoru špatně načasovala výzkum a jeho zpracování,
neměla potom čas některé věci dodělat, dotáhnout, kriticky zhodnotit, terminologicky vyprecizovat a
případně některé části dopracovat.
Přes všechny nedostatky zmíněné v oponentských posudcích, se kterými je vesměs třeba souhlasit,
doktorandka přispěla svou prací k výzkumu induktivního/deduktivního přístupu k výuce a ke zkoumání
způsobů vyjádření budoucnosti v angličtině, i když nepřišla na nic nového, ale „pouze“ na to, že
výzkum nevyznívá ve prospěch ani induktivního ani deduktivního přístupu, ale spíše podporuje
kombinaci obou, jak ostatně ukazuje dosavadní výzkum (v práci závěr kapitoly 10). Ohledně výběru
zkoumaného jazykového jevu celý proces výzkumu a následná analýza potvrdily, jak přesložitou
oblastí je vyjádření budoucnosti v angličtině. Zde je podle mého názoru třeba vyzdvihnout dovednost
doktorandky zpracovat obrovské množství dat a vyvodit z toho závěry. V tomto ohledu prokázala
dovednost, kterou by úspěšný Ph.D. student měl zvládnout.
Práci doporučuji k obhajobě, protože se domnívám, že v některých parametrech splňuje požadavky
kladené na disertační práci - např. v práci s literaturou, při přípravě materiálů k výzkumu, ve sběru dat
a následném vyhodnocení. Domnívám se také, že řadu námitek je doktorandka schopna při obhajobě
vyjasnit. Diskuse v rámci obhajoby zcela určitě pozitivně přispěje k případné budoucí vědecké práci
Hanny Šteflové.

V Liberci dne 9.9.2015

PhDr. Marcela Malá, M.A., Ph.D.
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