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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

 

Pozitivně hodnotím volbu tématu bakalářské práce, digitální kompetence byla nově zařazena do RVP 

ZV jako klíčová kompetence, která by měla být rozvíjena napříč všemi předměty, tedy i v rámci výuky 

anglického jazyka. V teoretické části autorka definuje celou řadu konstruktů (blended learning, e-

learning, communicative competence, second language speaking competence), které jsou sice pro 

práci relevantní, ale ne vždy jasně daný konstrukt vymezují (blended learning, klíčový pojem pro 

celou práci) nebo není diskutován vztah mezi nimi (communicative competence, second language 

speaking competence). Těžištěm práce má být navržení souboru mluvních aktivit pro blended 

learning, proto bych očekávala v teoretické části strukturovaný, o teorii opřený přehled typů mluvních 

aktivit (nejen ilustrativní výběr) a dostupných ICT komponent. 

 

Co se týká navrženého souboru aktivit, oceňuji snahu vystavět tyto aktivity na autentických 

materiálech. Chybí mi charakteristika materiálu jako celku a principy jeho tvorby. Autorka v plánech 

hodin vůbec neřeší, zda mají studenti potřebné lingvistické, pragmatické a sociolingvistické 

kompetence, aby dané aktivity zvládli. Dále nepočítá s časem na přípravu potřebné techniky a 

odladění možných problémů. Plány jsou předimenzované (např. během 10 minut si mají ve dvojicích 

převyprávět dvouhodinový film, či vytvořit desetiminutový podcast; za 15 minut naplánovat výlet do 

Londýna). V popisu jednotlivých plánů jsou nepřesnosti: např. na s. 33 vztahuje výstupy učení 

studentů k očekávaným výstupům dle ŠVP, ta ale nelze dosáhnout, neboť studenti pracují se skriptem 

a nic neprodukují; na s. 34 u komunikační kompetence dle CEFR chybí propositional precision. 

 

Návrh otázek a podnětů pro diskusi při obhajobě: 

 

1. Definujte blended learning. 

2. Jak chápete vztah mezi pojmy communicative competence a second language speaking 

competence? 

3. Jaký model blended learning (s. 14) a přístup k výuce mluvení (s. 22–24) reprezentuje 

Vámi navržený soubor aktivit? 

4. Některé aktivity vyžadují extenzivní domácí přípravu – vidíte to jako možné riziko? 
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