POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
KATEDRA ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATURY PedF UK
Autor práce:

Bc. Božena Ševčíková

Název práce:

VARIETY OF E-LEARNING PROGRAMMES IN ENGLISH LANGUAGE
TEACHING

Vedoucí práce:

PhDr. Bohuslav Dvořák

Rok odevzdání:

2017

Rozsah práce:

91 číslovaných stran včetně příloh

Posudek:
Autor posudku:
Posuzovaná oblast
1. Odborný kontext
2. Výzkum

vedoucího práce

oponenta

PhDr. Bohuslav Dvořák
Zvažovaná kritéria
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
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
4. Jazyková úroveň
5. Věcná správnost a
přesvědčivost
6. Originalita

provázanost textu, konzistentnost úpravy práce, odpovídající rozsah práce,
poznámkový aparát, adekvátnost a provedení příloh, odpovídající úroveň citační
praxe
Celková úroveň jazykového projevu, přesnost, rozmanitost a čtivost formulací,
absence gramatických, lexikálních a pravopisných nedostatků, úroveň odborného
stylu
Hloubka a kvalita provedených analýz, faktická, věcná a obsahová správnost,
podloženost, aktuálnost přístupů, schopnost argumentace a kritického myšlení,
schopnost náležitě formulovat a interpretovat zjištění
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)
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Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad):
Diplomová práce B. Ševčíkové představuje velmi hodnotný materiál. Pojetí této práce není sice v úplném
souladu se současnými trendy pro psaní diplomových prací, ale hodnota prezentovaného materiálu
využitelného v každodenní školní praxi tuto slabinu plně vyvažuje. Diplomantka si jako cíl vytýčila
předložit jakýsi přehled webových materiálů, které učitelé mohou využít ve své vyučovací praxi. Cíl práce
tedy bezpochy splnila. Práce má teoretickou a praktickou část. Zde bych očekával větší přímé propojení
mezi oběma částmi. Praktická část má převážně popisný charakter založený na výzkumu mezi
praktikujícími učiteli, zdroji z litertury a výzkumu různých webových zdrojů.
Na práci si především cením její promyšlenosti a logické strukturovanosti, schopnosti autorky jasně
definovat a vymezit pojmy a bohatosti materiálu ilustračního charakteru. Naopak práce má rezervy v
oblasti jazykové (užití členu, časů, slovosledu i interpunkce). Vyžadovala by ještě jazykovou editaci. Kromě
toho se domnívám, že autorka mohla využít materiálu, který jí výzkum poskytl, k hlubší a širší analýze.
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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Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad):

Témata a náměty k diskusi při obhajobě:
1. Domnívám se, že otázka aktuálnosti webového materiálu není tak jednoznačná a jednoduchá, jak
autorka popisuje (str. 17). Webové materiály obsahují velké množství zastaralých informací a i informací
zkreslených či nepravdivých. Jak s těmito fakty mají zacházet učitelé ve výuce svého předmětu?
2. Dále bych žádal, aby autorka vysvětlila význam odražených spojení, která nenavazují na kontext kapitol
1.6.2, 1.6.3 a 1.6.4 (str. 29 - 30): "pupil: adapts to changed or new working conditions....".
3. Rád bych,aby autorka vysvětlila rozdíl mezi pojmy "secondary and high school", které užívá ve své
diplomové práci.
4. Prosím autorku u bližší a konkrétnější specifikaci podmínek výzkumu uvedených na straně 33.

Práci tímto

doporučuji
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nedoporučuji k obhajobě.

Datum:

Podpis:

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