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Předkládaná rigorózní práce se dělí na dvě části: teoretickou a empirickou. Nejprve však autorka 

představuje svůj plán výzkumu:  cíle, hlavní výzkumnou otázku, další výzkumné otázky a metody 

výzkumu. V teoretické části autorka práce především provádí rozdělení žáků do pěti skupin podle 

věku. Tyto skupiny vždy charakterizuje z hlediska psychologického, lingvistického a metodického. 

V závěru charakteristiky každé skupiny provádí shrnutí formou tabulky, což považuji za velmi vhodné 

a přehledné. V samotném závěru této části pak provádí srovnání jednotlivých skupin z vybraných 

hledisek. Hlavní náplň empirické části pak tvoří aktivity připravující učitele cizích jazyků pro výuku 

například výuku výslovnosti, gramatiky, diskurzu, čtení a psaní atd. Zde autorka práce vždy uvádí cíle, 

které touto aktivitou sleduje, potřebné materiály a postup. Nakonec představuje  jednoduchý 

výzkumný nástroj – dotazník a prezentuje jeho výsledky, které jsou bohatě doplněny koláčovými 

grafy. 

V předkládané rigorózní práci autorka dokazuje, že umí shromáždit  potřebnou literaturu k tématu, 

utřídit ji i získané poznatky, ty pak prezentovat a citovat. Ve své práci také dokazuje, že s tímto má 

osobní zkušenosti. Dále prokazuje, že umí pracovat soudobými výzkumnými metodami i postupy. Do 

práce vložila velké množství osobních zkušeností i přehled a znalosti o dané problematice. 

Práce by ještě vyžadovala hlubší jazykovou editaci (například užití členu, vhodnější užití času, užití DO 

and MAKE mistakes, užití předložek …). Některá tvrzení považuji za příliš příkrá a bylo by je možné 

relativizovat, blíže specifikovat, protože na ně mohou být i jiné úhly pohledu nebo mohou být 

začleněna do širšího kontextu. Například na str. 3 autorka píše: „…stále podceňovaná, a to je příprava 

(budoucích) učitelů anglického jazyka pro různé věkové skupiny, respektive pro všechny věkové 

kategorie.“ Co to znamená? Je to vůbec možné?  Nebo na téže straně, ve stejném odstavci autorka 

píše: „ Což v důsledku znamená, že učitel anglického jazyka těchto věkových skupin nemá potřebné 

znalosti a dovednosti.“ Toto tvrzení opravdu považuji za příliš zobecňující. Opět by bylo třeba 

specifikovat, jaké znalosti a dovednosti. A domnívám se, že je třeba toto tvrzení relativizovat. Na str. 

74. tvrdí: „ In  the past English was not taught in the Czech Republic, so among adults, there can be 

complete beginners.“ I toto tvrzení je třeba upřesnit, blíže specifikovat, vysvětlit. Určitě tvrzení, že 

angličtina se nevyučovala, není na místě. 

Empirická část by si zasloužila určitý úvod  i přesto, že cíle výzkumu, výzkumné otázky… jsou řešeny 

na samém začátku práce. Rovněž data prezentovaná v této části by si zasloužila poněkud hlubší 

analýzu. Autorka zde identifikuje celou řadu problémů ze sledované oblasti, ale bylo by třeba 

poukázat na možná řešení, problémy prodiskutovat. 

 

 



Při obhajobě práce bych rád, aby autorka zodpověděla/prodiskutovala následující dotazy: 

1.Na str. 16 autorka hovoří o věku jako významném faktoru ovlivňujícím výuku. Jaké další faktory 

považuje  pro výuku za významné a proč? 

2. Na str. 25 autorka hovoří o situaci ve výuce cizích jazyků vzhledem ke kvalifikaci vyučujících. Co je 

tedy podle ní lepší: 1. když v MŠ učí angličtinu učitel, který je specialista na tuto věkovou kategorii, 

nikoliv na angličtinu, nebo 2. když v MŠ učí angličtinu kvalifikovaný vyučující toho jazyka, který není 

odborníkem na tuto věkovou kategorii. Jak navrhujete tuto situaci řešit? 

3. Na str. 57 autorka píše: „ Content for older adult EFL classes is not defined anyhow centraly, there 

is no curriculum, and therefore all content…“  Je to vůbec možné? Nutné? Potřebné? Jaké jsou 

výhody a nevýhody této situace. Jak ji doporučujete řešit? 

4. Za kulminační bod celé práce bych považoval návrh autorky jak situaci řešit. Potřebujeme 

samostatný speciální obor – učitelství anglického jazyka pro mateřské školy a učitelství anglického 

jazyka pro dospělé nebo by byl dostačující program celoživotního vzdělávání pro již kvalifikované 

učitele anglického jazyka rozšiřující jejich znalosti v oblasti věkových zvláštností již zmiňovaných 

věkových skupin – jejich psychologie, metodiky jejich výuky…? Tato otázka logicky vyplývá po 

přečtení celé práce jako nezodpovězená. 

 

Závěr: práci doporučuji k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení doporučuji udělit titul PhDr. 
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