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Jana Svárovského: Rozvoj učební autonomie jako osobnostní kvality 
( se zaměřením na výuku cizích jazyků) 

Diplomová práce Jana Svárovského je věnována problematice samostatného učení 

žáků se zaměřením na studium cizích jazyků. V úvodní části předložené studie věnuje autor 

pozornost především vymezení pojmu "učební autonomie" a pohledům na vývoj sledovaného 

problému. Již v úvodní části jsou některá sporná vyjádření autora. Lze říci spolu s autorem, že 

typický pro tradiční paradigma vyučování je stav, kdy "učitel je subjektem a žák předmětem 

učení"? (str. 6) Při obhajobě by bylo užitečné danou tézi pojmově upřesnit. 

V dalším výkladu se rovněž nabízí otázka, zda problém zavádění prvků autonomie 

lze, jak tvrdí autor (str.8), spojit ideologicky u nás až s tzv. postkomunistickým obdobím? 

Nebyli žáci i dříve vedeni k samostatnému učení? Zdá se mi to příliš zjednodušené. 

Při definování samotného pojmu "učební autonomie" autor přebírá vymezení 

francouzského pedagoga Holce, když ji vymezuje jako "schopnost převzít zodpovědnost za 

vlastní učení."(str. 9) Jaký je podíl školy a především učitele na vytvoření podmínek pro nejen 

rozvoj schopnosti, ale i ochoty převzít odpovědnost za své učení? 

V následném výkladu věnuje autor pozornost vybraným teoriím učení, které ovlivnily 

pohled na učební autonomii. Stručně, ale vcelku věcně správně, čtenáře provází různými 

teoriemi, které se danou problematikou v té či oné míře zabývají. Na ně navazuje 

komentováním některých nových pedagogických přístupů, které přinášejí nové pohledy na 

zkoumaný problém. 

Zajímavá je část věnující se stimulaci žáků. Zejména problematika samotné motivace 

a podmínek jejího vzniku je zpracována poměrně přehledně i s přihlédnutím k různým 

faktorům ovlivňujícím tento proces. Jakou roli při tvorbě učební autonomie hraje vedle 

motivace volní proces a návyky učení? Poněkud sporná je teze vyslovená autorem (str.30), že 

"žák je autonomní tehdy, jestliže přejímá funkce učitele a sám je provádí." Přebírá takto 

obecně řečeno všechny funkce učitele, nebo jen část z nich? Oprávněně se autor dále zabývá 

místem učebních strategií a metakognice v procesu budování učební autonomie. Analyzována 

je i problematika učebních stylů žáků. 

Významná pozornost je v posuzované práci věnována diagnostice učebních 

způsobilostí. 

Obecné principy rozebrané v první části studie jsou pak aplikovány na rozboru metod 

cizojazyčné výuky podporujících princip autonomie žáka. Tato pasáž je ukončena zajímavými 

podněty k jazykové přípravě, jakými jsou jazyková propedeutika nebo e-Iearning. 



Diplomová práce je ukončena výzkumnou sondou realizovanou na 24 studentech. 

Použit byl dotazník stylu učení (Entwistle-Ramsden). Zajímavá by byla příčina výběru právě 

tohoto dotazníku. Výsledky jsou zpracovány tříděním prvního stupně a graficky dobře 

uspořádány. U některých položek ale chybí logika zařazeni dílčích otázek pod danou položku. 

Sporná je např. obsahovým naplněním celá položka "Vyhnutí neúspěchu" (str. 77). Nesvědčí 

uvedené otázky spíše o úzkostnosti a nervové labilitě? Jiný příklad: Svědčí skutečnost, že má 

student rád jasnou strukturu, resp.žije ve stresu když neodevzdá práci včas atd. o orientaci na 

reprodukování učiva? (str. 76) Podobných případů by bylo mono uvést více. 

Studie je doplněna o bibliografii (proč neseřazenou abecedně?) a přílohy. Obsahuje i 

jistý počet překlepů, které bylo možno při konečných úpravách odstranit. 

Formálně splňuje posuzovaná práce požadavky na tento atest. Přes některé výtky 

doporučuji diplomovou práci Jana Svárovského k obhajobě s hodnocením vel m i dob ř e. 

V Praze dne 4. 5. 2008 ." 
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