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Posuzovaná oblast Zvažovaná kritéria Body 
(0-5)1

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. 

Práce posluchačky Bc. Pospíšilové se zaměřuje na oblast výuky výslovnosti, konkrétně tichými písmeny (silent letters). V teoretické části autorka pojednává o původu tichých písmen a jejich funkci v jazyce a poukazuje na význam tohoto fenoménu ve výuce anglického jazyka obecně a ve vztahu k českému kontextu. V kapitole 2.2. autorka představuje výběr materiálních didaktických prostředků, tj. učebnic, cvičebnic a doplňkových didaktických publikací, které kriticky hodnotí z hlediska obsahu a využitelnosti. Na základě tohoto výběru v závěru kapitoly uvádí vybrané techniky výuky a procvičování tichých písmen spolu s konkrétními příklady užití. V praktické části autorka zevrubně představuje realizaci výzkumu včetně analýzy výsledných dat a jejich interpretaci. Autorka si ve své práci klade za cíl prostřednictvím experimentu nalézt odpověď na výzkumné otázky týkající se účinnosti pedagogické intervence v oblasti výslovnosti tichých písmen z krátkodobého a dlouhodobějšího hlediska. Autorka sama připravuje a realizuje tuto pedagogickou intervenci (tj. testový materiál a didaktický materiál) a na základě získaných dat provádí podrobnou kvantitativní analýzu. Tuto analýzu doplňuje o některé prvky kvalitativního výzkumu, kdy na relativně malém vzorku hledá příčiny a souvislosti, např. vliv rodinného zázemí nebo poruch učení na výsledek 



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. 

doporučuji nedoporučuji k obhajobě.

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

testů, a tyto pak v analýze a závěrečných interpretacích zohledňuje. Autorka dochází k závěru, že výuku tohoto problematického výslovnostního jevu je možné cíleným učením a procvičováním napravit s tím, že pedagogická intervence u testovaných subjektů se jeví jako efektivní jak z krátkodobého, tak dlouhodobého hlediska.
Předkládaná práce je kvalitní výzkumný počin zaměřený na oblast výslovnosti, která je v praxi obecně opomíjena. Za přínosné považuji zejména její praktický přesah. V teoretické části je to seznam vybraných učebnic a publikací v kapitole 2.2.1-2.2.3 včetně kritického zhodnocení, tak i typologii aktivit a jejich konkrétních příkladů. V praktické části kladně hodnotím popis výzkumu, který, jak autorka uvádí, může sloužit jako manuál k výuce tohoto jazykového jevu. V širší rovině je možné na výzkum pohlížet jako na akční výzkum, aplikovatelný v dalších edukačních kontextech a který by mohl obecně posloužit k řešení specifického problému tichých slov tam, kde výuka tohoto fenoménu byla zanedbána. Z analýzy získaných dat vyplývá, s jakými specifickými obtížemi se zkoumaní žáci setkávají (seznam nejproblematičtějších slov obsahující tichá slova).
Přes občasné drobné jazykové či stylistické nepřesnosti (pretty low, p. 21; These proved to be helpful later by the analysis. p. 64; This might, of course, have an influence[...], p. 81.) splňuje předkládaná práce po formální a jazykové stránce nároky kladené na tento typ práce.
V neposlední řadě bych chtěl vyzdvihnout pracnost výzkumného šetření, pečlivé zpracování analýzy dat a citlivý a střízlivý přístup k interpretaci včetně uvedených limitací výzkumu a formulování dalších otázek z výzkumného šetření vyplývajících.

Na základě výše uvedeného hodnotím práci jako zdařilou a doporučuji k obhajobě.



1. Mohla byste prosím upřesnit časový rámec výzkumu, zejména konec výuky a časové zařazení 
2. a 3. testu? V textu práce se tyto časové údaje rozcházejí (viz strany 77 a 80).

2. Má podle Vás dyslexie obecně vliv na správnost čtení slov obsahující tichá písma? Potvrzuje Váš výzkum tuto obecnou doměnku?

3. Jak si vysvětlujete skutečnost, že u žáků ze ZŠ pod Marjánkou došlo mezi 2. a 3. testem k 
celkovému zhoršení výsleků a u žáků ze ŽS Petrovice tomu bylo naopak?

4. Projevila se nějakým dalším způsobem odlišnost škol, jejíž žáci se zapojili do výzkumu? 
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