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Posuzovaná oblast Zvažovaná kritéria Body 
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1. Celková
charakteristika

Splnění zásad zpracování práce, adekvátnost titulu práce, naplnění stanoveného cíle, 
logická struktura práce, vyváženost a propojenost teoretické a praktické části 

2. Teoretická část Stanovení a splnění cílů, prezentace různých teoretických přístupů k řešení 
problému, jejich kritické posouzení a zvolení relevantní teoretické základny pro 
realizaci praktické části  

3. Praktická část Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, relevantní a 
srozumitelná argumentace a interpretace získaných výsledků, jasnost formulace 
závěrů práce 

4. Jazyková úroveň Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu,
interpunkce a stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu 

5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, konzistentnost
úpravy práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a provedení příloh 

6. Práce s odbornou
literaturou

Kvalita, množství a relevance odborných zdrojů, kritický přístup ke zdrojům, 
odpovídající úroveň citační praxe 

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.  
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Předkládaná diplomová práce je zaměřena na výuku anglické výslovnosti. Zabývá se výukou souvislé řeči 
za účelem zlepšení porozumění autentické mluvě, konkrétně televizním seriálům britské a americké 
provenience. Jedná se po všech stránkách o excelentní práci a ráda bych vyzdvihla autorčino odhodlání 
věnovat se málo prozkoumané oblasti a nesmírné úsilí, které do procesu psaní, přípravy a realizace obou 
částí, především výzkumné, vložila.  
V teoretické části jsou představeny aspekty souvislé řeči z fonetického a didaktického hlediska s důrazem 
kladeným na vztah mezi poslechovými dovednostmi a sledovanou oblastí. V praktické části je představen 
výzkum, pečlivě připravený a promyšlený ve všech jeho fázích. Rozsah praktické části přesahuje 
doporučený limit, nikoliv však proto, že by autorka nedokázala kondenzovaně vyjádřit vše podstatné, ale 
protože se rozhodla do práce zařadit cenné a podrobně popsané výukové plány 12 odučených hodin. Ty 
mají dle mého názoru důležitou funkci - ukázat jak nápaditě lze s vybranými sekvencemi seriálů pracovat v 
oblasti percepce, produkce i zvyšování fonetického povědomí.   
 



Témata a náměty k diskusi p i obhajobě: 

Práci tímto 

Datum: 

Podpis: 

2 Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu 
studenta v průběhu obhajoby. 

doporučuji nedoporučuji k obhajobě. 2

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

 Analýza dat získaných z pre- a posttestu byla statisticky ověřena a výsledky ukazují na zlepšení ve 
zkoumané oblasti. Z praktické části bych dále ráda vyzdvihla zařazení a poučení se z pilotáže, na kterou 
často nezbývá diplomantům čas, rozmanitost odučených aktivit a metod sběru dat (testovací nástroj, 
dotazník a reflexe odučených hodin). Diplomovou práci Kateřiny Benkové s velkou radostí doporučuji k 
obhajobě. 
  
  
  
 

Jaké další faktory hrají dle autorky důležitou roli při zlepšování porozumění autentickým nahrávkám a v jakém 
vztahu je k nim výuka souvislé řeči? 
  
Některé aktivity daly možnost vyniknout slabším či pasivnějším studentům - čím to bylo způsobeno? Lze v této 
změně chování vypozorovat nějakou tendenci a didakticky se z ní poučit? 
  
Projevují studenti zájem o studované výslovnostní jevy i po ukončení výzkumu?
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