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I. Hodnocení cetého doktorského studia

Tomáš Kupka zahájil doktorské studium studijního programu Filologie, obor
Didaktika konkrétního jazyka v záfi 2012. V průběhu celého studia se
nevyskytly žádné závažné problémy. Student plnil dílčí zkoušky V
předepsaných termínech, pracoval velice svědomitě a samostatně'

Tomáš Kupka v současné době působí na Katedře humanitních věd
Univerziý Pardubice, kde se věnuje ýuce španělštiny. Ve své ýuce odráží
i ýsledky diseftační práce, např. v kurzu Spanělský jazyk pro restaurátory a
kunsthistoriky. Na Fakultě restaurování je zároveň proděkanem pro studium
a pedagogickou činnost.

V průběhu krátkodobých studijních pobytů v zahraničí získával student
materiály, které jsou reflektovány jak v teoretické části jeho disertační
práce, tak v samotném ýzkumu (hospitační činnost).
- Valencie (2013) AIP Languages
- Madrid (2015) Biblioteca de la Facultad de Filología, Biblioteca de la
Facultad de Educación
- Londýn (2015) UCL Library, Univerzity of London
- Bray, Irsko (2015) ATC Irsko
- Barcelona (2015) International House
- Salamanka (2016) Biblioteca de la Facultad de Educación

Účast na 4 konferencích:
- 2013 Universidad de Salamanca - IIIer Congreso Internacional del

Espaňol en Castilla y León, příspěvek ,,La hoja de trabajo en la

enseňanza de ELE en la República Checa"
- 2013 Univerzita Palackého olomouc - Česká romanistika v evropském

kontextu, XVI. mezinárodní setkání romanistů, příspěvek,,Teoretická



uýchodiska tvorby a hodnocení pracovních listů pro ýuku CJ se
zaměřením na španělský jazyk"

- 2014 UNED Cuenca - iQué espaňol enseňar y cómo? Variedades del
espaňol y su enseňanza (V Congreso Internacional de FIAPE),
příspěvek ,,La Asociación de Profesores de Espaňol de la Repúblicá
Checa y su posición en el ámbito de la enseňanza del espaňol..

- 20t6 Přednáška na setkání Asociace učitelů španělštiny
- 2018 Universidad de Salamanca _ V Congreso Internacional del Espaňol

de la Junta de Castilla y León, příspěvek,,Hoja de trabajo en el aula de
ELE'

Publikační činnost - 6 publikací, z nichž nejrnýznamnější jsou následující 3:

KUPKA, Tomáš. 2013. Reflexiones sobre la inexistencia de la base teórica
de la creación y evaluación de las hojas de trabajo para la enseňanza
de lenguas extranjeras con un enfoque en la lengua espaňola.
Romanica o1omucensia, roč. 25, č' 2, s' I2I-t25.IssN 1803-4136.

KUPM, Tomáš. 20t7. Pracovní list ve ýuce španělského jazyka. Poznámky
k definici, tvorbě a praktickému použití pracovního listu (I)' CÍzí jazyky,
roč. 60, č. 3, s. 14-21. IssN 1210-0811.

KUPI(A, Tomáš' 2017. Pracovní list ve ýuce španělského jazyka. Poznámky
k definici, tvorbě a praktickému použití pracovního listu (II)' Cizí
jazyky, roč.60, č.5, s' 9-19. IssN 121o-o811.

Tomáš Kupka je dlouholeým předsedou Asociace učitelů španělštiny, čímž
se ýznamně podílí na rozvoji hispanistiky v ČR.

Administrace mnoha projektů na Gymnáziu Česká Třebová a Univerzitě
Pardubice. Např:
2017 _2019Yýzva č. 02-16-035 (šablony III)
Qoerační program: Výzkum, rnývoj, vzdělávání
Císlo. prioritní osy: Po3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu,
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
oblast podpory: IP 1 _ omezování a prevence předčasného ukončování
školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům
předš_kolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávánl, mořnostem
formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do
procesu vzdělávání a odborné přípravy
Přrjemce: Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970
Název projektu: osobní rozuoj na Gymnáziu Česká Třebová
Císlo p rojektu : CZ'02.3.68 /o. o/0. 0/ 1 6-035/0006295



II. Celkové zhodnocení disertační práce

Téma práce je důležité zejména s přihlédnutím na skutečnost, že teoreticlqi
rámec vytváření a hodnocení pracovních listů doposud nebyl podrobněji
zpracován. Autor využil dostupných teoretických zdrojů a provedltaké velmi
rozsáhlé vlastní šetření (např. analyzoval t77 publikací a 200 pracovních
listů). Problematiku pracovních listů nahlíží z mnoha různých úhlů pohledu a
využívá rozmanité zdroje dat: anal,ýzu učebnic, analýzu pracovních listů
(profesionálních i amatérských), hospitace v hodinách, rozhovory s učiteli,
dotazníkové šetření a experiment se studenty. Tento soubor dat dává
autorovi možnost nahlédnout na zvolené téma velice komplexně.

Práce má přehlednou strukturu, a ačkolije značně rozsáhlá, čtenář se v ní
snadno orientuje. Na začátku práce jsou Vymezeny jak cíle, tak hypotézy,
na které je v závěru odpovězeno. Celkové zpracování práce je precizní,
autor zmiňuje i různé související aspekty pracovních listů jako je např.
autorský zákon. Poznámkouý aparát práce je adekvátní a seznam použité
literatury je velice obsáhlý.

Tomáš Kupka se ve své profesionální kariéře věnuje didaktice a výuce
španělského jazyka. Má zkušenosti s ýukou jazyka na střední i vysoké
škole, a proto je mu téma jeho disertace velice blízké, zejména díky
potenciálu jeho praktické aplikace. Na disertační práci pracoval rovnoměrně
po celou dobu studia, nebyla napsána ''na poslední chvíli" a díky srným
zkušenostem bylve zpracování daného tématu velice samostatný.

Iil. Připomínky k diseftační práci [jsou-li nějaké]

Ve zpracování dat (v tabulkách) dochází někdy ke kombinaci procentuálního
vyjádření a popisu pomocí absolutních hodnot. Ačkoli rozumím tomu, že u
větších souborů jsou ýhodnější procenta a u menších absolutní hodnoty,
přesto je někdy tato kombinace překvapivá a v případě publikace práce
bych ji ještě zvážil.

IV. Případné dotazy kobhajobě

Tvorba pracovních listů samotnými žáky: jaké jsou cíle, ýhody a neýhody
tohoto použití'

Autonomní učení v souvislosti s předchozím dotazem.



Y.Závěr

Předloženou disertační práci předběžně klasifikujijako prospěl a doporučuji
jí k obhajobě.

10. 8. 2018 doc. Miroslav Valeš, Ph.D.


