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2. obsahují materiály z pedagogického výzkumu. 

Diplomantka ve své prakticky orientované a pečlivě propracované DP zpracovává 
téma, které reflektuje naši současnou středoškolskou situaci ve VAJ/VCJ v etapě 
doznívání dominance komunikativní metody (se všemi jejími v praxi ověřenými 
insuficiencemi) a nástupu didaktických trendů nových. Mimo jiné mezi tyto nově 
nastupující metody/přístupy patří i stále více v praxi používaný Lexikální přístup, který 
je velmi těsně spjat s texty a četbou. U středoškolského studenta mezi tyto nově 
nastupující metody/přístupy patří rovněž odklon od tradiční výuky ve smyslu učitelovy 
dominance, monitorování a vedení (teaching) směrem k větší autonomii studenta 
(learning),_což vše je spjato s učebnicí v klasickém pojetí (v etapě elektronických 
výukových médií diskutovanou a někdy zpochybňovanou) a s četbou a prací 
s učebnicovými texty. 
Proto u předložené diplomové práce velmi kladně hodnotím jak vlastní výběr právě této 
aktuální problematiky, tak i kvalitu zpracování. 

Předložená DP má klasickou výstavbu práce v oblasti aplikované lingvistiky -
postupující od části teoretické přes pedagogický výzkum k podnětným a inspirujícím 
závěrům využitelným v naší středoškolské pedagogické praxi. 
V teoretické části DP (kap. 3-5) autorka věnuje stejnou pozornost tématu hlavnímu (role 
učebnice ve VCJ, atributy kvalitní klasické učebnice, klasifikace výukových materiálů, 
interkulturalita a aspekty sociokulturní, ERR, kritické myšlení aj.), tak i souvisejícím 
subtématům (role psychologických aspektů textů - percepce textu, motivace, zájmy, 
emocionální vývoj osobnosti apod. (kap.6). 

V této části DP autorka vyhledala a detailně zpracovala relevantní sekundární literaturu 
a zaměřila se dále na dílčí tematické okruhy související s prací s klasickou základní 
učebnicí ze širokého záběru nejen primárně didaktického a pedagogického, ale i 
psychologického, sociologického kulturologického. Jako velmi podnětné zde hodnotím 
aktuální traktování tématu z úhlu ERR a "Kritického myšlení", neboť výchova ke 
kritickému myšlení v současnosti představuje prioritu v euro atlantském vzdělávání. 
Fonnu pedagogického výzkumu (kap. 7) považuji pro potřeby konkrétní výuky za velmi 
podnětnou a přínosnou, stejně tak kladně hodnotím autorčinu vysokou motivaci, široký 
záběr uchopení problematiky, výběr respondentů co do počtu i míst provedeného 
výzkumu, relevantní závěry z výzkumu a dovedení těchto validních závěrů do oblasti 
vlastní výukové praxe. 
I zde, v části praktické, autorka postupuje se stejnou pečlivostí. Zmíněná koncepce 
přináší mnohé zajímavé dílčí závěry, ať již jde o zásadní a v období elektronické komunikace a 

jaksi "neosobního až odosobněného" přenosu informací stále nezastupitelnou roli učitele, jeho 
kvalifikaci, motivaci a celkový přístup k pedagogické práci se žákem i výukovými 
materiály; výběr materiálů pro V AJ spojený s nenahraditelnou úlohou klasické papírové 



učebnice, podíl národního a nadnárodního elementu v naší současné, tak rozrůzněné a 
problematické - nejen středoškolské výuce, a další jiné otázky, v našem školství velmi 
aktuální. 
Kvalita i kvantita provedeného výzkumu, šíře záběru (4 gymnázia v různých částech 
ČR, celkový počet distribuovaných dotazníků 500, z toho 309 aktuálních respondentů) 
je na vysoké odborné úrovni a činí jeho závěry validními, objektivními a, jak již bylo 
uvedeno výše, plně aplikovatelnými v naší výukové středoškolské praxi. 
Je velmi potěšující, že autorka citlivě vyhodnocuje dílčí závěry výzkumu, nenechává se 
vést svými výchozími hypotézami, jak se někdy stává právě u diplomových prací, ale 
kriticky postupuje od jednoho vyhodnoceného poznatku k dalšímu tak, že další krok 
podřizuje dílčímu závěru etapy předchozí. Tímto způsobem dochází k závěrům, které 
jsou empiricky velmi cenné a podnětné. 
Závěry výzkumu, k nimž autorka dochází, jsou validní a plně využitelné v naší tak 
kvalitativně rozkolísané pedagogické praxi. 

Ve všech výše uvedených aspektech představuje předložená DP podnětný přínos 
k současnému dění v české didaktice AJ, jež v návaznosti na náš vstup do EU dávající 
evropské VCJ řadu nejen nových impulsů, ale i direktiv, norem a požadavků, složitě 
hledá optimální a efektivní výukové postupy. Stejně tak v záplavě učebnic různorodé 
kvality na českém trhu složitě hledá optimální a efektivní výukové materiály. 
Hodnotu posuzované DP nesnižují ani různé nedostatky, jež lze vzhledem k celkové 
úrovni práce a objemu práce považovat za sekundární: jde o některé aspekty obsahové 
(např. v didaktické práci by měla formulace textbooks .. .forgetting the elementary 
didactic princip/es být uvedena přesně a v detailu tuto absenci popsat - 3.1 -). 
Rovněž uváděný rozdíl mezi předrevolučními učebnicemi českými používanými do 
konce 80. let a stávajícími britskými není správně traktován (3.1). 
Rovněž postrádám úvahu o autentičnosti textu ... 
Objevují se i drobné nedostatky jazykové, a to převážně ve stylistické nevyváženosti 
lexika. 

Závěr 
Předložená DP plně odpovídá všem požadavkům na DP z aplikované lingvistiky. 
Svým celkovým charakterem spadá do oné oblasti didaktiky, zabývající se metodami 
výuky, která má výrazně empirický charakter - z pedagogické praxe vychází a opět se 
k ní přes teoretické traktování tématu - ve svých závěrech a aplikacích a dokumentaci 
vrací. Právě toto propojení teorie a výukové empirie mají pro vlastní výukovou praxi, 
obzvláště pro učitele, zásadní význam a přínos a jsou pedagogicky velmi cenné. 
(Např. v onom závažném aspektu, které učebnice AJ by měly nebo neměly figurovat na seznamu učebnic 
doporučených MŠMT ČR pro V AJ.) 

Rovněž po grafické stránce je práce výborně zpracována; autorka plně využívá široké 
škály grafických možností počítače, ke statistickému vyhodnocení využívá přehledné 
grafy, k originálu DP přiložila autentické - barevné přílohy. Celkově je práce přehledně, 
úhledně a velmi pečlivě zpracována. 

Z výše uvedených důvodů předloženou DP ráda doporučuji k obhajobě 
a navrhuji předběžnou klasifikaci výborně. 
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