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Cílem předkládané bakalářské práce je podat základní přehled echnicky zaměřených 

předmětů v oboru AJEI-H a zároveň diskurzní analýza výukových materiálů používaných při 

jejich výuce. Autorka si zvolila jednoduchou formu členění BP na úvod do problematiky, 14 

kapitol pro jednotlivé předměty a závěr, který však není uveden v obsahu. V úvodu je stručně 

popsán teoretický základ sloužící pro následnou analýzu. Této části měla být raději věnována 

samostatná kapitola, kde by se autorka podrobněji zabývala analyzovanými jevy, čímž by 

prokázala dobrou orientaci v dané tématice a v závěru kapitoly přehledně shrnula aspekty 

diskurzní analýzy, na které se bude soustředit ve své bakalářské práci. Vyhnula by se i 

chybám v citované literatuře, např. rok vydání 2007 v textu a 2003 v seznamu literatury u 

Widdowsona, Hyland chybí v seznamu liretatury. Tím, že každému předmětu je věnována 

vlastní kapitola (celkem 14), je zřejmé, že dochází k opakovaným a stereotypním popisům 

předmětů s opakující se jednoduchou slovní zásobou. Řešením by mohla být samostatná 

kapitola shrnující společné body všech předmětů s následnými podkapitolami, které by 

zdůraznily rozdíly v náplni předmětů a jejich výukových materiálech. Druhá část hlavních 

kapitol spočívá v diskurzní analýze hutnosti terminologie, formálních prvků, hedgingu a 

kohezi (gramatické a lexikální). S ohledem na zadání BP lze však autorce vytknout, že není 

dostačující shrnout analýzu v závěrečné kapitole do obecného tvrzení, že se zkoumané jevy 

vyskytovaly v textu ve větším nožství, poměrně často a pravidelně. Výsledky analýzy by měly 

být uspořádány podle jednotlivých materiálů v přehledné tabulce nebo grafu aspoň podle 

četnosti výskytu, a následně podrobněji popsány.     

Jazyková úroveň bakalářské práce je uspokojivá, v několika případech jsou chyby ve větné 

stavbě (v abstraktu, dále str. 12, 14, 20, 32, 38).  

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením D (69 bodů).  

 

 

Otázka k obhajobě: 

Na straně 20 autorka cituje Widdowsona a jeho definici koherence. Jaký je, podle autorky, 

rozdíl mezi kohezí a koherencí? 

 

The author cites Widdowson and his definition of coherence (page 20). According to the 

author, what is the difference between cohesion and coherence? 


