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Disertační práce Ing. ~1gr. J. SInej kala je věnována aktuální problelnatice efektivnosti 
výuky cizích jazyků, zkoumané ze specifického zorného úhlu. Tímto zorným úhlem je lníra 
řízení učební činIlosti učitelelTI viděná priSlnatelTI ''"obj ektů" výuky, které OVŠelTI jsou 

r • k' 1 "rl v r • hr' 'A " r r -I dk '- l r - dl" . autonomnnnl sUuJeJCty a preevsnn na nlCI zaVlSl uosazene vyse --y. v zasa nI orlentac'J 
práce l1a "učící se"", "žáky''', '''studenty'') je její nOVUln i přínos, i když současně autor 
nepodceňuje úlohu učitele v procesu osvojováni cizího jazyka, jíTI1 zvolených l11etod, jeho 
osobnostních charakteristik, okolnost, zda jde o rodilého mluvčího či nikoli atd. 

Výuka cizích jazykll a její efektivnost je předlnětelTI zkoulnání po staletí, byly () ní 
'napsány ne stovky, ale tisíce příspěvků. Přesto výsledky výuky neb)rvají příliš uspokojivé. 
Dovolím si v této souvislosti citovat anekdotu, vyslovenou nedávno ředitelem moskevského 
Instituttl ruského jazyka A. S. Puškina (a mířící tedy ''"do vlastních řad"): ''"Učil jselTI se 

v " . "1 k k r vk 1 v h v 1 Al' - v . -b 1 nemCII1U sestet v lTIosreVS ~'e s TO e c. xy a lTIO,..U se nemec!Cy uomuvlt se vsemI a- se) venty 
této školy.'" Aby tOlnu tak nebylo, hledají se stále nové přístupy a lnetodyvýuky, v sOllčasné 
době se např. jako inovační (alternativní) metody výuky cizích jazyků uvádějí: 1. 
Sugestopedie; 2. Sofrologie; 3. 1Vletoda celk'ové (Y'zickéodpovědi/reakce či lvIetoda f'yzické 
odpovědi na pokyny; 4. Vyučování jazyků v k01TIUnitě; 5. Tichá lnetodaJ1vletoda lnlčenÍ; 6. 

r 

Ustní přístup a/nebo SítuačnÍ jazykové vyUČOVállÍ; 7. Přirozený přístup~ 8. Aktívízující 
n1etody výuky cizích jazykl1; 9. Lingvistická psychodramaturgie~ 10. Metoda dramatu~ 11. 
Waldorfská škola (viz J.~1.othejziková, R. Choděra, L. Ries, Inovační (alternativnf) Inetody 
vvukv cízfch ,'azvků, in: Svět cizích J' azvků / Svet cudzÍch J' arvkov DN'bS ... za red. L 'Riese a E. 
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Kollárové, Didaktis, Bratislava 2004, s. 103-133). Ve všech těchto inovačních lnetodách se 
právě tnÍnlo jiné hledá rozuITlná odpovídající mirařízení učební činnosti učitelelTI. 

Autor disertace J. Srnejk-al prostudoval rozsáhlou literaturu vztahující se k obecné 
pedagogické problelnatice řízeni učební čin.nosti při v)ruce cizích jazyků. Zaměřil se hlavně 
na česky a anglic,ky píšící autory, zprostředkovaně se však setkal i s učením uzná·vaného 
ruského vědce Vygotského, který je ceněn i na Západě. Převážně z anglicky il11uvících zemí 
se inspiroval Jl1.etodikou výzklunu, který měl objektivn.ě potvrdit nebo vyvrátit předpokládané 
hypotézy spojené s efektivnosti v~Tuky cÍzích jazykÍl, užívání těchto jazyki~l žáky apod. V 
první části práce uvedl čtenáře do obecné pedagogické problelnatiky, druhá část aplikuj e 
pedagogické postupy na oblast výuky cizích jazyků. Za nejhodnotnější považuji třetí část, 
obsahující aplikaci ve světě užívaných výzkumný'ch metod na poměry u nás na kOfl.k:rétní 
fakultě konkrétní univerzity. Výzkuln autorenl provedený se jeví jako odborně fundovan}" a 
spolehlivyT a současně zodpovědně vyhodnocený. Sám autor nepřeceňuje jeho výsledky 
vzhledelll k počtu respondentů, ale je si vědoln jejich průkaznosti v těch parametrech, které 
sledoval. 

Až potud tedy hodnotím práci kladně jak z hlediska jejího zalněřenÍ, tak z hlediska 
splnění cílů, které si kladla. Je logicky stavěná, utříděná, s přehledn)Tlni výstupy a shmuthnÍ, 
d 'd' r r r v '\ J v k r h hl d 'b dVl . k v, v v •• r r 1 dk o v o- pOVl ,ajlClm zavereln. v ne rteryc o Ie"ec.l. ospe a I _T castecne Jlnynl ,rys.e- -~ Uln, nez 

jaké se prezentují v odborné literatuře, což zv)ršuje její hodntrtu. 
S politováním však nlusÍnl konstatovat, že Inánl 'výhrady k jazykové složce diseltace. 

V některých případech lze až nesrozumitelné fortnulace omluvit tím, že jde o ovlivnění 
anglicky psanými pralneny (nesrozumitelné nikoli z hlediska odborné problematiky, ale 
jazykového ztvárnění lnyšlenek). Ale i jinak je jazyková úroveň, češtiny v práci prezentované 
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zpoc:hybnitelná - v)Tšiny z vazby, lnísty jakoby nedokončené nebo s jiným texteln kolidující 
věty, časté chyby v interpunkci, k-teré nejsou jen <'<'chybalnf', ale ztěžují porozumění, protože 
člení text nelogicky a gramaticky nesprávně. Práci by bylo bezpochyby prospělo, kdyby v 
konečné fázi zpracování na ni bylo více času, autor si ji mol11 po sobě přečíst s jist)rm 
odstupem a nadhledem. V takovénl případě by bezpochyby i sám zaregistroval jistou 
"šroubovanost" vyjadřování, částečně vedoucí až k Inenší míře srozulnitelnosti textu a 
celkově snižující čtivost a přesvědčivost výkladu. I vysoce odborné práce by totiž měly brát v 
úvahu i tyto parametry. 
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Přes uvedené výhrady pokládám práci Ing. řvlgr. J. Smejkala "RizenÍ učební činnosti 
žáků ve výuce cizích jazyků" za užitečnou~ důkladně zpracovanou a odpovídající nárokům 
kladeným na doktorskou disertaci. Autor v ní prokázal, že je pod odbornÝ7 fll vedenínl 
schopen salTIostatné vědecké práce, kterou 1nůže dále prohlubovat a rozvíjet. 

Doporučuji proto, aby po úspěšné obhajobě byl autorovi Ing. ~lgr. J". Smejkalovi 
udělen titul Ph.D. 
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