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Diplomant ve své velmi pečlivě zpracované DP traktuje téma, které patří do základních 
oblastí >důrazJ1ovaných pro současné školství ve spojené Evropě Radou Evropy v rámci 
pedago~"iekých priorit ve VCJ, a to I(C)T- CALL. Zaměřil se na problematiku 
softwarových výukových materiálů (těch v současnosti u nás nejvíce doporučovaných), 
a to z pohledu jejich reálné efektivity a skutečné využitelnosti v oblasti samostudia. 
Paralclnč se zabývá i problematikou plateau, častým jevem u studentů ve sledované 
úrovni pokročí losti B2. 
Autor sr pohybuje v oblasti v současné evropské výukové praxi akcentované, někdy až 
imperatvně (vyučujícím) doporučované či (studenty) žádané, nicméně v každém ohledu 
mimořá,Jně problematické. 
Předesíl:HTI, že za velmi podnětný a přínosný považuji u této DP nejen autorovu 
motivaci a v)'běr samotného - velmi obtížného - tématu, ale i způsob jeho zpracování, 
kritično-;t. objektivitu a dovedení do oblasti vlastní výukové praxe. 

Literalma (autor samostatně vyhledal a v empirické části zpracoval nejnovější tituly) 
k této p.'llblcmatice je v celosvětovém měřítku relativně velmi bohatá co do počtu 
i odlišn,lsti phstupů, integrovaných oborů a teorií. Diplomant se ve spletitosti a 
vzájemJ.é propojenosti těchto oborů i konkrétních výukových postupů zorientoval velmi 
dobře, C'JZ 11".11 umožňuje od vytýčeného cíle dojít k pedagogicky využitelným a 
podnětnÝ'1TI /.ávěrům. 

Lze v z;: 'SnJ, ~lJmonentského posudku předeslat, že stanovený cíl autor svou DP v rámci 
možnm: .,L.§J1J!1i I výborně. 

DP má 1: lasickou výstavbu práce v oblasti aplikované lingvistiky - postupující od části 
teoretick:~ přes kritické hodnocení softwarových programů k závěrům relevantním pro 
pedago~~í'.:k()Li praxi. 
V částí I~_orctiel<é autor, jak bylo uvedeno výše, dokázal vyhledat relevantní zdroje 
v rozsahu. kler)' je možno označit za plně pokrývající tuto výukovou oblast a následně 
postulo\alll'lcvantní východiska pro část praktickou, aplikovanou a aplikovatelnou. 
V souladu s ,:íJi DP se zaměřuje na psychologické aspekty tohoto žáka a na jeho 
psychoL)gil'k~ faktory, jež cizojazyčnou výuku, pokrok a úspěšnost jak na jedné straně 
podpor::jL lak na straně druhé brzdí či zcela znemožňují. 



U této č:,\:.,ti DP uvádějící psychologické aspekty problematiky obzvláště oceňuji šíři 
záběru (:;yť vyjádřeného věcně a úsporně), včetně zahrnutí pohledu 
psych()ling\':~.tického a neurologického; dále integraci oblasti jazykové politiky, kteráje 
v naší Sl UČ:l:-:,usti determinujícím faktorem ve výběru jak výukových metod, tak 
výuko\';ch materiálů (v praxi ne vždy s nejlepšími dopady, neboť často dominují 
metody: Lil cbnice cizí - někdy neorganické ... ). 
(Připomínko k léto části DP je v dotazu zde na str. 3 posudku.) 

Cennou ';m,č;lstí DP je evaluace softwarových programů a pedagogický výzkum,jehož 
konccpc~', /' {:hčr i finální zpracování je naprosto adekvátní sledovanému jevu
mimohUl1l' pi';l1osné je sledování studentů z hlediska jak kognitivního, tak afektivního. 
(K tomt:1u h(Klu výzkumu lze pouze vyjádřit připomínku, že je škoda, že se nepodařilo 
získat vdší počet respondentů, i když je evidentní, že i počet 10 studentů je vzhledem 
ke spcci fičli(),! i problematiky úspěchem.) Relativně malý počet respondentů totiž ze 
statistick0hu hlediska bohužel nedovoluje přijmout zjištěné výsledky výzkumu jako 
objektivlí (\ plně reprezentativní. 
Jsme si ,<;ak \':~domi, že i tyto výsledky dávají exaktní (a tedy střízlivý) pohled na tuto 
probkll' ,:lik ll, 

Velmi C'.:IUlllll součástí této DP je i rozsáhlá literatura k problematice, která přináší 
nejroz:"t!liej~; seznam titulů, jaký jsem doposud v literatuře k tomuto tématu 
zaznan)(i1a1c~, (Celkově je uvedeno 123 titulů.) 

Závěr.,' ; (tl j tl i plomové práce jsou pedagogicky velmi cenné a z hlediska potřeb 
výuko,,:: p:'ó'X;' velmi podnětné a přínosné. Autor v nf mj. projevil schopnost 
kriticldho přístupu k aktuální problematice, invenci, kreativitu, systematičnost 
a samo:-;íaÍih)~t. Vzhledem k aktuálnosti tématu proto doporučuji, aby autor v této 
didaktÍl'j(é oblasti pokud možno pokračoval i po ukončení svého studia. 

Celkovl: l'ád~l hodnotím tuto DP jako pečlivě propracovanou, jak po stránce obsahové, 
tak po s ~ rán::-,,; tormální. Angličtina je na vysoké stylistické úrovni, formálně je práce 
UpraVC111 eSkticky a přehledně. 
Menší ji1'ipC1111 ínky mám k rozsahu českého résumé - je třeba do termínu obhajoby 
doplnilJP (l ccské résumé v požadovaném rozsahu, tj. 10-15 stran. Vyskytují se i 
sporadicky pn\vopisné chybičky. 
Tyto při;'lomínky však nikterak nechtějí snížit vysokou kvalitu této DP, zpracované 
navíc,iéJ; ji; bylo uvedeno výše, s vysokou mírou samostatnosti. 

Vzhled l nI k celkové vysoké úrovni a samostatnosti zpracování, relevanci tématu 
a získal'~'II. íhJznatkům 

doporu~uji tu ~o DP k obhajobě a předběžně navrhuji klasifikaci výborně. 

V Praze 16. lMi 2007 arrr/a 
h~- r/ '1(/, ") 0//<,/ 

I?oc. PhDr. J la Mothejzí ová, CSc. 
UAAFFUK 



Otázl<a k obhajobě 

Vzhleckr:l k relativně širokému záběru DP (, i když verbálně vyjádřenému úsporně,) 
mne Pl"c!( vapuj c, že autor zcela opomíjí výrazy JCT, JT a e/E-learning. Víme, že ve 
spletitost: dané problematiky se tyto výrazy někdy používají synonymně, jiní je chápou 
jako ozr~:čťl1í pro odlišné aspekty sledované oblasti, či CALL jako výraz starší. 
Velmi vihKlný prostor pro tento, od dané problematiky neodlučitelný, aspekt byl v bodě 
3.1 (str. 38 DP). 

Prosím, aby se diplomant ve své obhajobě k tomuto aspektu vyjádřil a uvedl, proč tyto 
výrazy ~.l1i nepoužil ani nevysvětlil jejich relace. 


