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Práci diplomanda lze shrnout do několika klíčových výrazú: adult language learning, self

instruction, long-term progress, CALL and e-Iearning, assessment of programs on offer. Studie 

v zásadě hledá odpověď na otázku obsaženou v názvu: Do existing products meet the requirements? 
(Přiznám se, že jsem chvíli uvažoval nad přesností českého překladu: Dosahují existující programy 

požadovaných výsledkLL Zdá se mi totiž, že posunuje obsah trochu dál než prostý překlad: Splňují stávající 

programy [stanovené] požadavky? Zpětný překlad by pak byl: Do the existing products achieve the 
required results?). Je rozdělena do čtyř hlavních částí. První z nich, Kap.2. The adult learner and the learning 
progress (str. 10-37) zkoumá klíčové faktory učebního procesu, jako je motivace, vnitřní podm ínky pro 
učení, tj. schopnosti, věk a stav studujícího, čas, efektivita učební metody, vstupní úroveI'í znalostí,jevy 
ovl ivrlllj ící výsledky, tj. zpětná vazba, (špatné) návyky, opakován í, plánován í, problematika samostudia. 
Další kapitola (str. 38-45) probírá relevantní aspekty počítačem podporovaného osvojování jazyka 
(computer-assisted language learning, CALL). Následující kapitola (4. Explorative study: self-study learning 
software put to the test, str. 46-49) představuje púvodní studii, v níž autor s pomocí 10 respondentú testuje 
efektivitu jednoho ze čtyř rozebíraných e-Iearningových programl! (Tell me more, firma Aurolog). Konečně 
poslední ze čtyř hlavních kapitol (5. Evaluation offour comprehensive software packages) přináší podrobný 
rozbor vybraných e-Iearningových programl!. Velmi věcné a zajímavé závěry nevyznívají pro tento zpúsob 
(samo)studia příliš pozitivně. Kromě technických nesnází spatřuje autor dva principiální problémy spojené 
s tímto typem výuky: jej ich neadekvátnost pro řečovou produkci a fakt, že nemohou zastoupit přirozenou 
sociální interakci. Je vždy s podivem, že po prvotním nadšení s moderní progresivní metodou znovu a znovu 
přichází ke slovu (jako velký objev) obyčejný selský rozum, formulovaný v daném případě autorem jako 
řešení v podobě "blended learning". 

Práci Maurice Kellera lze charakterizovat v zásadě jako rešerši, vlastní studii a recenzi čtyř 
existujících programl! a s krátkým závěrečným shrnutím. Pokud jde o rešerši spojenou s krátkou, ale 
výstižnou charakteristikou faktorú (kap. 2) a recenzi, resp. evaluaci existujících e-Iearningových programú, 
jsou provedeny velmi kompetentně a elegantně. Autor je dobře zorientován v problematice, příslušnou 
literaturu a poznatky dokáže velmi pěkně prezentovat. S tím souvisí i jeho nesporné schopnosti jazykové, 
stylistické a formulační. Obsah je formulován jasně a přesvědčivě. Rovněž po formální stránce je studie 
zpracována velice hezky a lze mít jen několik málo připomínek, z nichž hlavní je absence českého souhrnu 
(pi"edpokládáll1, že CD je vloženo v některém z výtiskú). Hlavní problém práce spatřuji v samostatném 
výzkumu, který autor provedl (kap. 4). Nejde o to, že by byl postaven špatně, měl málo respondentú, byl 
pi"íliš úzce zaměřen atd. Problém je v tom, že v rámci studie je silně "underrepresented". Vzhledem k 
celkovému rozsahu vlastního textu (str. 7-61, tj. 54 stran) zabírá výzkum 4 stránky (7.5 % textu), cožje 
proklatě málo. Přitom tuto část považuji za nejhodnotnější, protože jde o informace, ke kterým se člověk při 
čtení literatury nedostane. Výzkum je zajímavý a poučný tím, že velmi názorně ukazuje, jak složité je 
efektivnost výukového programu zkoumat a proč. Podle mého názoru si autor vedl při jeho řešení velmi 
dobře (volba respondentI'!, metody, materiálu atd.). Zde mám jen jednu připomínku: proč informoval 
subjekty o pozadí a cílech studie (str. 47). Domnívám se, že tím může subjekty v jejich hodnocení ovlivnit a 
tím kontaminovat výsledky studie. Co mi vadí především, je fakt, že studie, její příprava a zpracování jsou 
popsány jen velmi zběžně. Rád bych viděl "pre-" i "post-study" dotazník -měly být k práci připojeny jako 
dodatek (to by šlo napravit alespoll v elektronické verzi práce). Jejich výsledky by měly být daleko 
podrobněj i zpracovány. Podobně popis subjektú mohl být zevrubnějŠÍ; např. konstatován Í, že jej ich věk je od 
26 do 50, ve velmi vágní, obvykle se participanti rozdělují do věkových pásem (26-30,31-35,36-40 atd.). 
Rovněž popis vzdělání a dalších potenciálně relevantních faktorú 1110hl být zevrubnější. Je samozřejmé, že 
při počtu subjektú (I O osob) vl iv faktorú jako pohlaví (3 :7) a věku nel11úže být prokazatelný. Nicméně 
alespoľí konstatování zjištěných výsledkll najejich možný efekt upozorní. To, že vlastní výzkumná část se 
v diplomové práci ztrácí mezi údaj i zj ištěnými rešerší (tedy v podstatě kompi lací z jiných pramenlt), je 
alespoll z mého pohledu k jej Ímu neprospěch, i když tím nechci snižovat hodnotu těchto zjištěn í (zejména 
srovnání čtyř programlt je velmi cenné). 

DílČÍ poznámky a připomínky: 



,. 

str. 
9 ~ Ll, L2: toto označení se běžně v sociolingvistice a translatologii užívá v jiném významu (nevím, pravda, 

jaký je úzus v didaktické literatuře), spíše bych doporučil "native language" (NL) a Joreign language" 
(FL) 

21 ~ implicit (meaning focused) teaching: pronunciation requires more of an implicit approach than other 
skills ??? 

30 ~ achieve to change: možná raději ~ achieve a change in ... 
41 ~ (poslední odstavec) found no significant between: patrně chybí něco jako "relation"? 
44 ~ (2. odst) In the advent of ~ with the advent of 
~ it is individual and it is evolving: možná druhé )t is" je redundantní 

49 ~ As far as the learning software ... ~ popis programu nepatří striktně vzato do oddílu o post-study 
questionnaire (i kdyžje zmínka učiněna v souvislosti s odpověďmi respondentú). S tím souvisí fakt, že 
kap. 5 by asi měla předcházet před vlastním výzkumem a autor by pak na vlastnosti programu 
komentované respondenty v dotaznících mohl jednoduše odkázat do této kapitoly. 

~ "The worst judgement on the learning software was passed after the trial had ended" ~ znamená to, že 
respondenti hodnotili program ještě před ukončením testu? 

57 ~ proč byla kolonka "Software is stable" u dvou programl! ponechána prázdná? 

Hodnocení: Diplomová práce Maurice Kellera splnila svúj cíl, formulovaný v jejím názvu. Autor prokázal, 
že je schopen velmi kompetentně zadané téma zpracovat po stránce obsahové i formální. Nicméně fakt, že 
nejcennější část, vlastní výzkum, který tvoří jádro studie (nechceme-Ii diplomové práce redukovat na 
kompilace informaCÍ z literatury), tvoří pouhý zlomek diplomové práce, je jejím velkým handicapem. 
Z tohoto dúvodu práci, která je jinak velmi kvalitní a lze ji doporučit k obhajobě, hodnotím známkou velmi 

dobrou. , ;/'>-1.; 
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