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rr-edložená diplomová práce Zuzany Lojdové se komplexně věnuje zásadní roli, kterou 
zaujímají vhodně zvolené učební texty ve výuce anglického jazyka, Autorka zde přesvědčivě 
obhajuje tezi, že pro efektivnost výuky je klíčový zájem a motivace studenta a tedy míra jeho 
ztotožnění s tématem učebního textu. Výběr a prezentace textů musí zárove11 zohledI1ovat 
úroveI1 jazykových schopností studenta a psychologii cílové skupiny, například i v délce a 
grafickém rozvržení textu. Jeden z dílčích závěrů práce tak prosazuje vyšší úroveI1 zapojení 
studentů do procesu tvorby učebních textL!. Jádro práce tvoří praktický pedagogický výzkum 
provedený fom10u dotazníku na čtyřech gymnáziích různého typu, pražských i 
mimopražských, a jeho zhodnocení. V šíři záběru i konkrétních důsledcích výzkumu (jak 
autorka podotýká, na jeho základě došlo k výměně učebnic na jedné ze zúčastněných škol, a 
následná pedagogická praxe potvrdila správnost tohoto rozhodnutí, díky němuž došlo 
k pronikavému zlepšení výsledků ve výuce anglického jazyka) také jednoznačně spočívá 
největší přínos této diplomové práce. Praktický výzkum předchází teoretická část, jež podává 
široce založený přehled témat, které konkrétní otázky kladené v dotaznících tak či onak 
zohledI1ují: typologie učebních materiálů, úloha textů v procesu učení, rozvoj schopnosti 
čtení, psychologický vývoj dané věkové skupiny. Je třeba říci, že tato část je pojednána spíše 
jako komplexní úvod do problematiky učebních textů a jejich použití ve výuce (nejen) 
anglického jazyka a neomezuje se na teoretický a metodologický základ prováděného 
výzkumu. Tento přesah je třeba hodnotit v zásadě kladně, má však i své slabiny: v některých 
případech by těsnější vztah teoretické a praktické části přispěl k lepší koherenci práce (např. 
v otázce použití mateřštiny v učebnicích anglického jazyka, jež zaujímá významné místo jak 
v samotném dotazníku, tak v jeho hodnocení, chybí však v teoretickém úvodu, kde se pouze 
stručně a obecně hovoří o debatě, jež se vede o roli mateřštiny ve výuce cizího jazyka - viz 
kap. 4.2.1). 

Kromě již zmíněných skutečností jsou největšími přednostmi předložené práce zejména 
všestranný pohled na učební text, který se projevuje již v samotné struktuře dotazníku 
a výběru příkladů (Matrix, Opportunities, Headway); 
výběr participantů, který v rámci zvoleného typu představuje reprezentativní škálu 
institucí 
ve většině případů dobrá volba otázek, která zohledI1uje psychologii dané cílové 
skupiny a umožňuje respondentům vyjádřit jak pozitivní, tak negativní kritiku, 
zároveň dává prostor i možnosti neutrálního/lhostejného postoje 
přehledná struktura celé práce i prezentace výsledků výzkumu 
dobře zvolený ilustrační materiál. 

Argumentační váhu práce ovšem oslabují některé nedostatky, od formulačních přes struktumí 
až po metodologické, a to v části teoretické i praktické: 

v některých případech výklad pracuje se zkratkovitým či neúplným pojetím jevu -
např. v kap. 3.1. nerozlišuje pojednání o pragmatice a kontextualitě textu u recepce 
mezi pochopením významu a zaujetím, což jsou dvě stránky, které praktický výzkum 
odděluje ("obtížnost" oproti "zajímavosti"); chybí zde přesnější vymezení 
teoretického rámce, vzhledem k tématu práce by také bylo vhodné vznést otázku 



.. speciální pragmatiky" učebnic: podobně v kap. 4.3.3 se pojetí estcticko-pedagogické 
funkce literúrního textu dosti kontrovcrznč omezuje na mimetický a pragmatický 
aspekt (vztah ke světu a vliv na čtenáře): 
v kap. 3.1. se řeší vývoj t()rem výuky a rolc učitele a ároveJ1 se zmiJ1uje kontrast 
(který ovšem není konkretizován!) mczi předlistopadovými učebniccmi anglického 
jazyka a současnými učebnicemi anglické provenicnce. Oba jcvy by bylo potl'cba 
usouvztažnit: nejsou-Ii dnešní učebnice příliš vhodné pro samostatnou práci, znamená 
to, že se dostávají do rozporu se současnou snahou zvýšit aktivní podíl studenW na 
výuce? Chybí zde autorčino hodnoccní situace (podobně v kap. 4.6.1); 
některá témata by bylo třeba lépe zasadit do kontextu celé práce, uvést důvody pro 
jejich zařazení, zejména pokud výslovně nefigurují v provedeném pedagogickém 
výzkumu: jedná se např. o kapitoly Skill of Reading, Literature Reading a Critical 
Thinking; 
prúce často představuje pojednávané jevy obecně, prospěla by jí větší konkretizace 
pomocí příkladů (např. v kap. 3.1. "textbooks full of colourful pictures but forgetting 
the elementary didactic principles", p. 14) a důkazního materiálu (3. I, přehlížení 

studentů v teorii učebnic, p. 13); 
z metodologického hlediska je problematická kapitola 3.4 "A Prototype of an English 
Textbook', kde se v popisu obsahu učebnice směšují různá hlediska: popis faktické 
situace, stávající preference na základě pedagogické praxe, teoretické požadavky; 
u první otázky dotazníku se jeví problematickým zařazení možnosti lB (I 1ike [the 
textbook] but mind its being all in Eng1ish); fonnulace je návodná a zavádí hledisko, 
které nebylo dostatečně pojednáno v teoretickém úvodu. Analýza odpovědí tomuto 
hledisku přikládá důležitost, jež není vždy podložena konkrétními čísly. Otázka je 
bezpochyby závažná a zasloužila by si jak samostatnou podkapitolu v teoretické části, 
tak zvláštní oddíl v dotazníku; 
komentáře k otázkám 2, 3 a 4 mají tendenci bez výhrad přijímat, a oproti statistickým 
výsledkům dokonce do jisté míry zvýrazňovat genderové stereotypy; problematické 
jsou zejména fonnulace typu "As one would naturally expect, the boys' strongest 
interests lie in the technical fie!d" (p. 81), "Girls are obviously rather critical to the 
(sic!) themes from the technical areas" (p. 69); 
u otázky týkající se obrazového doprovodu k textům může být výsledek průzkumu 
zkreslen tím, že studenti z nabízených možností vyhodnotí jednu jako "správnou" 
(vhodná kombinace fotografií, ilustrací a schémat tak může být "automaticky" 
upřednostněna před každým z uvedených jednotlivých typů). 

Z jazykového hlediska je nejvýraznějším problémem práce nevyrovnaný stylový rejstřík; 

častěji se zde objevují hovorové obraty (a lot, a few, this way místo thus), někdy 

kombinované s nevhodným výběrem slova z hlediska kolokací ("Reading foreign literature 
texts may therefore swell (lépefoster, enhance) the learners' ability to expres s themselves ... ", 
p. 30; "bigger (lépe greater) emotional lability", p. 60; "desirable attitudes such as 
nationa1ism (míněn zřejmě patriotism)", p. 20) či významu ("9 students express their idleness 
(míněno indifJerence) to the themes", p. 80; "considerate (= considerable) portion of the 
role ... ", p. 15). V nečetných případech je použito konstrukce, která upomíná na český úzus (in 
the intention (p. 33), participate on (p. 27), where it is suitable to introduce what (p. 23), so 
much discussed list (p. 34)), někdy autorka zavádí neologismy, které se jeví poněkud 
nešťastné a mohly by být nahrazeny ustálenými slovními spojeními či výrazy (difficultywise, 
p. 29 - as regards the leve! of difficulty, up-to-dateness, p. 20 - topicality). Objevuje se 
spojení určitého členu s generickým plurálem. 
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Otúzky k obhajobě: 
1. Jak by se měla produkce tištěných učebnic vyrovnat s faktem jejich zrychleného 

zastarávání'? Zakládá tento stav situaci, kdy zásadnější roli v učebním procesu budou 
hrát pružnější média (CD-ROM), případně doplií.kové materiály phpravené učitelem'? 

2. Použití volných otázek v dotazníku je přínosné v tom, že eliminuje předběžnou filtraci 
vhodných témat zadavatelem. Je si autorka vědoma nějakých slabin tohoto postupu'? 

3. Jaké místo by měla mateřština zaujímat ve výuce cizího jazyka? Vzhledem k současné 
debatě o tomto problému, je vhodné v tomto ohledu vyhovět požadavkům studentů, 
nebo by se měl vyučující snažit jejich postoj změnit? 

4. Jak autorka hodnotí fakt, že využití mateřského jazyka v učebnicích požadují 
především dívky? 

5. Patří podle autorky k "message cOlItent" ((inter)cultural competence) i překonávání 
genderově determinovaných postojů? Pokud ano, jak by učební texty měly tuto úlohu 
zohledňovat? 

6. Může autorka uvést konkrétní příklady, jak učebnice studenty vychovávají, nebo by 
měly vychovávat, k interkultumí kompetenci? 

Závěr: Předloženou diplomovou práci Zuzany Lojdové doporučuji k obhajobě a přes uvedené 
výhrady ji předběžně hodnotím známkou velmi dobrou. 

Praha, 18. ledna 2008 Helena Znojemská, Ph.D. 
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