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(se zaměřením na ~ýuk-u cizích jazyku) 

V předkládané práci autor \)'chází ze svého profesnillO zanlěření a zpracovává tém<L které 
je v oblasti učení a poznání velmi aktuáLní - problém učební autonomie, autoregulace. 
metakognice a svébytnosti poznáni. 
Diplomová práce má teoreticko empirick)' charak-ter, obě části jsou funkčně propojeny a tvoří 
ucelen)' a vyvážen)' text. 
V teoretické části~ která je rozdělen do dvou svébytn)'ch celků na část obecně teoretickou a 
část zaměřenou na výuku cizích jazyků, se zabývá především pojmem učební autonomie. 
Teoretická anal}'Za tohoto pojmu je založena na kvalitním zmapování přístupů, k-teré 
interpretaci tohoto pojmu ovli\uily. Jejich výklad je doplněn zřetelem psychodidaktick)'m, 
konkr.komplexně zpracovanou problematikou strategií, které v konkrétním procesu se na 
formování učební autonomie podílejí. Z uvedeného souboru strategií, je patrný silný 
teoretický základ tohoto pojmu na jedné straně, na straně druhé se zde ukaz~je určitá přemíra 
uspořádání různých strategií, která pří jejich zpracování učitelem může vytvářet dojem 
neurčitosti a chaosu. Dochází často k terminologickému posunu přesahu kupř. sociální opora -
kooperativní učení, předávání zaměřenosti - motivační naladění.. .. Zdá se, že u textll tohoto 
typu je užitečné provést jejich závěrečnou reflexi a vytvořit přehled určitých rysů a 
charakteristik prostředí pro formování - v daném případě "učební autonomie"nezbytných. 
Autor k tomuto řešení dochází ostatně Sánl, když na str.55 velmi podrbně uvádí pincipy, které 
pro něj jako učitele cizího jazyka tvoří kostru používané metody. Otázka, která by mohla být 
v průběhu obhajoby diskutována se týká právě tvorby vlastního (promyšleného) modelu 
strategického postupu versus postupu, zalaoženého na slepém přejímání uvedených strategií. 
Z tohoto hlediska by tak oběma teoretickým částem prospěla určitá závěrečná reflexe, resumé 
podstaných , především obecných charakteristik zakládajících formování učební autonomie a 
ve druhé části učební autonomie při výce cizích jazyků. 

Empirická část práce je pojata jako diagnostický projekt, ve kterém autor spojuje teoretické 
poznatky z oblassti učebních způsobilosti a tvorby učební autonomie, s potřebou 
diagnostick)"ch kroků, k-teré učitele i studenta vedou k hlubŠÍ analý'ze učebních postupů, 
k nalýze vlastníchmotivačních přístupů, zhodnocení v)"konů a knl0žnostem nápravy. Analýza 
výsledků empirického šetření (24 studentů) je zpracována na nejhrubší statistické úrovni, 
nicméně kvalitativní přístup k analýze odpovědí v obou dotaznících směřující k "diskusi nad 
učením a doporučení pro další učební činnost, je možností, ve které se potvrdila užitečnost 

dotazníku učebního stylu. Při dalším zpracování výsledků (cenné množství odpovědí 

z autorova dotazníku) by byla v každém případě prospěšná kategorizace těchto odpovědí a 
jejich zakomponování do dalšího učebního postupu. 

Práce Jana Svárovského je práce kvalitní, oceňuji zejména přehled stavu poznání v oblasti 
fonnování učební autonomi (pojmu nepříliš známého a užívaného), v diagnostickém projektu 
oceňuji ideu, ve které využívá odpovědí z dotazníků v následné diskusi se studenty a 
možnostmi nápravy. 
Ke kladům práce patří šíře teoretických přístupů, včetně přístupů velmi aktuálních a 
současných. 

Připomínky, které k práci uvádím jsou ony chybějící závěry (zhodnocení, resumé t)'kajících 
se činitelů rozvoje učební autonomie) a pečlivější koreh.'tura textu. 



Vzhledem k celkovému hodnocení předložená práce splnila požadavky kladené na diplomové 
práce, diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat velmi dobře s tím, že 
pokud bude obhajoba práce kvalitní a připomínky zodpovězeny na dobré úrovni navrhnu 
klasifikovat výborně. 
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