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Předložená disertační práce byla podrobena komplexnímu posouzení dle kritérií pro 

hodnocení vědecko-výzkumných prací – výběru a zpracování tématu, cílů práce, 

metodologické platformy, výsledků a přínosů pro zkoumaný obor. Hodnocení, komentáře a 

připomínky jsou chronologicky řazeny tak, jak vyvstávaly během čtení práce.  

Text práce o celkovém rozsahu 170 stran využívá 119 literárních zdrojů, z toho je 34 % prací 

českých autorů, čímž autorka prokazuje znalost domácí i zahraniční odborné literatury i 

dokládá fakt, že téma disertační práce je častěji předmětem výzkumu v zahraničí. Pro české 

edukační prostředí je proto zkoumané téma velmi potřebné a aktuální. Práce zahrnuje 11 

příloh obsahujících kompletní statistické výsledky, didaktické testy a materiály vytvořené 

autorkou, dále 64 grafů, 51 tabulek a přehled používaných zkratek. Práce je napsána 

v anglickém jazyce. Je možné konstatovat, že předložená disertační práce integruje dosavadní 

vědecké, publikační, pedagogické a výzkumné aktivity autorky.  

Text práce je členěn do šesti logicky seřazených kapitol; první tři kapitoly jsou věnovány 

teoretickým východiskům, čtvrtá kapitola pojednává o metodologii v souvislosti s provedeným 

výzkumem, v páté jsou pak prezentovány výsledky výzkumu. Závěrečné shrnutí, využití v praxi, 

limity výzkumu a návrhy na další možné cesty zkoumání této problematiky jsou obsahem šesté 

kapitoly. Autorka ale hned v úvodní části nesleduje tradiční strukturu psaní vědecké práce, 



neboť podkapitoly s názvem Cíle výzkumu (1.1) a Výzkumné otázky a hypotézy  (1.2) řadí hned 

na počátek práce do kapitoly Úvod. Cíl práce není uveden, autorka zde definuje pouze cíl 

výzkumu. Nelze se však ztotožnit s tím, že by tyto „cíle“ byly totožné, proto je obtížné 

zhodnotit, zda a v jaké kvalitě bylo cíle práce dosaženo. Ani zde či v dalším textu autorka 

nedefinuje výzkumný problém, výzkumné otázky a předpoklady, na základě kterých by byly 

formulovány hypotézy. Text uvedený na stránkách 16-17 tyto požadavky v různé míře 

nesplňuje. Hypotézy by měly být podloženy dalšími výzkumy na základě rešerše. Přehled 

relevantních domácích a zahraničních výzkumů ale není součástí práce.   

Za problematický lze také považovat samotný termín „aktivizační metody“ ve výuce, v učení. 

Lze snad některé metody v procesu učení považovat za „pasivizační“? Jak bývá zmiňováno 

v této souvislosti, tato problematika je často řešena jen v rámci českého edukačního prostředí.  

Kapitoly 2 a 3 přehledně a v přiměřeném rozsahu a hloubce uvádějí do problematiky 

vyučovacích metod a přístupů se zaměřením na aktivizační metody v oblasti cizích jazyků, 

konkrétně ve výuce odborného anglického jazyka pro lékařské účely.    

V kapitole 4 autorka podává informace související s výukou  (4.1), netroufala bych si však tuto 

část nazvat základem empirického výzkumu. Některé obrázky použité v této části (např. 22, 

23) jsou obtížně čitelné; je proto otázkou, jaký byl důvod jejich zařazení v této velikosti. 

Formování výzkumného vzorku je popsáno z časového hlediska. Úvahy o velikosti vzorku by 

v této části již měly být vyřešeny. Vzhledem k nevelkým počtům probandů a následně 

použitým statistickým metodám zpracování výsledků testů lze kalkulaci ULI koeficientu 

citlivosti a indexu obtížnosti p považovat za faktory zvyšující kvalitu výzkumu. Na druhou 

stranu těžko vyvozovat silné závěry na základě součtů probandů v jednotlivých letech a 

skupinách (B1, B2; experimentální, kontrolní), které většinou jen mírně překračují první 

desítku. Statistické výsledky uvedené v přílohách ale s těmito součty pracují! V souvislosti se 

zmínkou o participaci dalších učitelů na tvorbě 80 položkového seznamu zkoumané slovní 

zásoby (s. 75) se ještě naskýtá otázka, zda do výzkumu byli zařazeni pouze studenti vyučovaní 

autorkou, anebo i jinými učiteli a zda ti, kteří v jednom akademickém roce v předmětu 

neuspěli, si provedli opakovaný zápis a mohli tak být znovu zařazeni do některé z výzkumných 

skupin. Autorka neuvádí, o jaký typ zkoumaného předmětu se jedná (povinný, povinně 

volitelný ….), ani není jasné, jak/zda byl použit test vstupních znalostí – v  části 4.1.2 je 

uvedeno, že studenti jsou rozděleni do čtyř skupin na základě testu vstupních znalostí 

(placement test) konaného ještě před zahájením výuky, zatímco na s. 75 je zmínka pouze o 

úvaze využít tento test pro zjištění znalostí technických termínů. Vyvstává tak první 

ze zásadních metodologických otázek: jakým způsobem a nástrojem byla zjišťována úroveň 

vstupních znalostí studentů? Dále z popisu v kapitole 4.2.2 není jasné, jak byl vytvořen a 

následně používán seznam 80 položek a jak na jeho základě byly vytvořeny dva soubory 

aktivizačních metod – viz poslední odstavec na s. 74 dole versus text na s. 75 a 93 (4.4). Které 

metody a proč byly zahrnuty do kterého souboru a proč? Který soubor byl následně použit ve 

výuce experimentální skupiny a který v kontrolní skupině? Jestliže oněch vybraných 80 položek 

slovní zásoby bylo použito v experimentální skupině, jaká slovní zásoba byla vyučována 



v kontrolní skupině? (srovnej s 4.2.3, odst. 1 a 2 a 5.2). V souvislosti se vznikem tohoto 

seznamu autorka uvádí, že studenti označovali jim neznámé výrazy ze  seznamů vytvořených 

na základě používaných učebnic. Jakou konkrétní frekvenci v této souvislost označuje termín 

most frequently? (s. 75, ř. 11). Byly na seznam zařazovány termíny, které označilo např. více 

než 50 % studentů, nebo jen ty nejčastěji označené, kdy počet studentů se mohl u jednotlivých 

lekcí významně lišit (anebo také ne)? Ačkoliv autorka v tomto smyslu odkazuje na fig. 24, jedná 

se o pouhý seznam zmiňovaných 80 položek (většinou jednoslovných) uvedených bez 

kontextu a bez jakéhokoliv dalšího rozlišení (kromě příslušnosti k jednotlivým tématům, která 

ve výzkumu pravděpodobně nehraje žádnou roli).  

Ke kvalitě práce pozitivně přispívá, že autorka se podrobně věnovala popisu tvorby 

výzkumných nástrojů, včetně zjišťování hodnot jejich citlivosti a obtížnosti testů. Z uvedeného 

však není zřejmé, v které části semestru byl použit který nástroj (Progress test 1, 2, 3, 4, Credit 

test I, II, Short-term evaluation questionnaire, Final questionnaire). Přesto je však potřeba 

odpovědět na některé otázky, např. jaká byla role průběžných testů ve výzkumu (Progress test 

1, 2, 3, 4) a jak lze jejich výsledky interpretovat. Jak je uvedeno výše, z textu práce nelze 

jednoznačně určit, jak byla zjišťována úroveň vstupních znalostí. Rozdělení studentů do skupin 

B1 a B2 vede k názoru, že se jedná pouze o opomenutí tuto informaci uvést. Je tomu skutečně 

tak? Jak byly vytvořeny tyto skupiny?  

V kapitole 5 jsou uvedeny výsledky výzkumu. Zahrnují jak předvýzkumné aktivity – pilotní 

analýzu potřeb a pilotní dotazník hodnotící výuku ve zkoumaných předmětech, tak vlastní 

výzkumné výsledky analýzy potřeb studentů (5.2.1), všech šesti didaktických testů (5.2.2, 

5.2.3) a dvou dotazníků (5.2.4 a 5.2.5). Autorka označuje předvýzkumy jako pilotní studie, na 

jejímž základě došlo k finalizaci seznamu 80 položek zkoumané slovní zásoby a k finálnímu 

výběru 15 aktivizačních metod. Všechny aktivizační metody jsou stejného typu (didaktická 

hra), přestože některé z nich jsou situační a jiné založeny na hraní rolí. Jak uvádí autorka (s. 

117), aktivizační hry byly následně rozděleny do dvou skupin – jedna pro experimentální a 

jedna pro kontrolní skupinu (s. 117). Z práce vyplývá jiné rozdělení, a to na osm didaktických 

her pro zimní semestr a sedm pro letní semestr. Současně zde vyvstávají dvě důležité 

metodologické otázky: (1) Které metody byly zařazeny do které skupiny a proč?; (2) Jaká slovní 

zásoba byla vyučována v kontrolní skupině, jestliže výše uvedených 80 položek bylo určeno 

pro experimentální skupinu? (viz výše). 

Výsledky obou dotazníků (5.2.4 a 5.2.5) jsou zpracovány po jednotlivých otázkách a vyjádřeny 

v procentech, což i pro stanovený účel lze považovat za odpovídající, přestože disertační práce 

by si jistě zasloužila „vyšší“ statistiku.  Další statistické zpracování nebylo prováděno.  

Výsledky didaktických testů (5.2.2, 5.2.3, tab. 29 a 30 na s. 127, tab. 31 a 32 na s. 129) pracují 

s hodnotami úrovně pravděpodobnosti (probability level), které jsou výsledkem t testů (viz 

např. s. 250, hodnota vyznačená žlutě). Vzhledem k tvorbě výzkumného vzorku (součtem 

malých počtů probandů za tři roky) by tento výsledek potvrdilo prokázání normality rozložení 

dat, které však nebylo u žádného testu provedeno. Výsledek by téměř s určitostí neprokázal 



normální rozdělení, z čehož vyplývá nutnost použití neparametrického testu 

/neparametrických testů. Jejich hodnoty jsou uvedeny ve výstupech statistického softvéru, ale 

autorka s nimi nepracuje. Tím vlastně porovnává nesprávné hodnoty, resp. výsledky t testu by 

měly být doplněny hodnotami alespoň  jednoho neparametrického testu (zde viz Mann-

Whitney U, Kolmogorov-Smirnov). Jak by potom vypadaly závěrečné výsledky, jejich 

interpretace, závěry?  

V příloze 8 na s. 242 a příloze 10 na s. 261 vidíme, že výsledky (skóre) použitých testů zdaleka 

nejsou kompletní. Je důvodem neúčast studentů ve výuce a testech, anebo existuje jiný 

důvod? Ani ze sloupců tabulek nevyplývá, že by byl proveden test vstupních znalostí před 

začátkem výzkumu, nebo alespoň jeho výsledky zde nejsou uvedeny. Stejně tak absentují 

výsledky výstupního credit testu II, který měl být psát na konci letního semestru 2018, ale 

statistické zpracování výsledků nese již březnové datum. Co je toho důvodem?   

S touto kapitolou souvisí ještě několik dílčích otázek: 

Na s. 95 (poslední odstavec) autorka uvádí, že cílem průběžných testů bylo měřit … „the 

purpose of progress tests was to measure effects“ – co je míněno termínem effects? A jak je 

lze v pedagogickém prostředí „změřit“? 

Na s. 17 je zmíněna motivace v souvislosti s aktivizačními metodami, a to dokonce v jedné 

z hypotéz. Jak byla posuzována, jestliže v dotaznících byl této oblasti věnován jen minimální 

prostor?  

Na stejném místě (s. 17) je také zmíněn nárůst času, ve kterém student ve vyučovací hodině 

mluví (Do activating methods increase student talking time?). Kde v práci lze najít výsledky 

k této otázce a jak byly získány? 

Terminologicky – mock test je synonymem pro progress test? (srov. příloha 10, B2, s. 261 a 

příloha 8, s. 242). 

V závěru práce se autorka věnuje limitům svých zjištění, jejich využití v pedagogické praxi a 

další výzkumné činnosti. V této souvislosti by bylo alespoň na závěr práce vhodné uvést, 

k jakým hypotézám/očekáváním lze dosažené výsledky vztáhnout.  

Po formální stránce je potřeba vyzdvihnout, že práce je napsána v anglickém jazyce, což je 

vzhledem k tématu práce a kvalifikaci autorky (možná) i snadnějším řešením – usuzuji na 

základě vlastní zkušenosti; v každém případě ale tento počin zaslouží ocenění. Na druhé straně 

lze práci vytknout některé dílčí chyby, např. neúplné údaje v citačním formátu, používání 

značky % bez mezery za číslicí, termínu paper test namísto printed test, psaní desetinné čárky 

místo tečky v anglickém textu (např. s. 233), umístění tabulek (poslední řádek tabulky vychází 

na novou stranu) aj.  

Tématem pro diskusi při obhajobě jsou všechny nejasnosti, zvláště ty, které souvisejí 

s metodologií výzkumu.   



 

Závěr: 

Po zhodnocení předložené práce a zohlednění dalších kritérií, které hrály nemalou roli ve 
finálním rozhodnutí, např. potřebnost výzkumu v oblasti odborného anglického jazyka pro 
lékařské účely, důkladnost návrhu výzkumného záměru, přestože nebyl ideálně realizován ve 
všech požadovaných ohledech, pedagogicko-didaktická erudice autorky  a další jsem dospěla 
k rozhodnutí, že: 
 
Předložená disertační práce splňuje požadavky na disertační práci. Proto ji doporučuji 

k obhajobě a předběžně ji klasifikuji stupněm prospěla. 

 

V Hradci Králové 30.7.2019    
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