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Bc. Tereza Hrušovská předkládá k obhajobě diplomovou práci na téma „Vývoj metod ve výuce jazyků 

od 19. století po současnost“. Autorka si zvolila poměrně složité téma zasahující nejen do 

pedagogiky, psychologie, lingvistiky psycholingvistiky ale i dalších vědecko-technických disciplín, a 

rovněž i dlouhý časový úsek. Jen obtížně lze identifikovat tendence a směry v pedagogice a 

psychologii, a to zejména ty, spojené s tzv. pokusnými či alternativními snahami o účinnější výuku 

jazyků spojenou s prakticky zaměřenými potřebami tehdy se dynamicky rozvíjející společnosti na 

konci 19. století. 

 V předložené diplomové práci se autorka snaží toto reformní hnutí v pedagogice na konci 19. 

a na počátku 20. století propojit s aktuálními poznatky a reagovat na tendence spojené 

s alternativními přístupy a novými technologiemi, které poznamenaly výuku jazyků ve druhé polovině 

20. století a rovněž i v současnosti hrají významnou roli. 

 Autorka vychází ze dvou „základních“ metod: gramaticko-překladové metody a metody 

přímé, které se objevují jako významné fenomény ve výuce jazyků již od starověku. Snaha nalézt 

„ideální“ metodu, efektivní způsob výuky jazyků, resp. využití účinných výukových strategií, vedla 

autorku k předpokladu, že eklektická metoda a komunikativní přístup jsou základní metody, které 

odpovídají současným požadavkům na výuku jazyka žáků mladšího a staršího školního věku. Mj, 

s eklektickým přístupem se setkáváme již od 17. století u Komenského a na konci 20. století znaky 

eklekticismu vykazuje Nepustilova metoda vycházející ze strukturalismu, využívající poznatky 

Chomského generativní a transformační gramatiky, drilu a z neuropsychologie (metoda „šoků“). 

Autorka podřídila ověřování dvěma hlavním hypotézám: odpovídá  eklektická metoda současným 

požadavkům; jaké techniky se jeví z hlediska žáka a učitele jako optimální. Tomu podřídila i 

metodologii ověřování. 

 Teoretická část práce Bc. Terezy Hrušovské se zabývá spolu s definováním terminologie 

rovněž rozdíly mezi jednotlivými lingvodidaktickými a didaktickými pojmy. Blíže představuje metody, 

jejich vzájemnou interakci a vývoj v určitém historicky daném období, Co se týče pojmu „metoda“ 

vychází autorka především z terminologie „české lingvodidaktické školy“. Rozlišuje metodu v širším 

slova smyslu, tj. koncepci, pojetí a metodu v užším slova smyslu, tj. techniku, postup. V souvislosti 

s klasifikací metod autorka zmiňuje zásady, principy a jejich obecnou platnost do současnosti. 

 Přestože v 19. století byla výuka jazyků převážně ovlivněna gramaticko-překladovou 

metodou, byla zejména druhá polovina 19. století obdobím různých pokusů o změny „tradičního“ 

vyučování cizích jazyků a uspořádání jazykových učebnic. Konec století byl rovněž ve znamení 

alternativních metod, v nichž některé byly dále rozvíjeny a jsou využívány do současnosti. Zde by bylo 

nasnadě zmínit v souvislosti s rozvojem asociační a celostní psychologie M. D. Berlitze, F. Gouina a 

propagátora reformní přímé metody W. Viëtora, O. Jespersena, H. Sweeta a dalších. Cílem těchto 

lingvistů bylo vytvoření mostu mezi gramaticko-překladovou metodou a reformní přímou metodou 



s využitím v tu dobu se rozvíjejících nových psychologických poznatků a na základě toho hledání 

kompromisních metod. Objevuje se zprostředkovací metoda prosazovaná ve 20. letech v našich 

podmínkách O. Hruškou a v 70. letech 20. století již jako metoda uvědoměle praktická St. Jelínekem. 

 Autorka se věnuje zejména popisu lingvodidaktických směrů objevujících se na počátku 20. 

století a jejich hlavnímu přínosu k výuce jazyků. Chronologické řazení jednotlivých koncepcí lze 

považovat za logické a představení různorodosti klasifikace strategií, technik a učebních stylů umožnil 

autorce získání hlubšího vhledu do výukových koncepcí, které slouží jako vstupní brána k předmětu 

ověřování. S odkazem na odbornou literaturu seznamuje autorka s pojmem komunikativní 

kompetence, komunikativní metoda a vedle, nebo spíše spolu s ní vidí v současnosti příklon 

k eklekticismu, tj. kombinaci různých metod a přístupů, střídání technik a postupů podle potřeby 

výuky a zejména s ohledem na žáka. Eklektickou metodu definuje takto: „Tato metoda vybírá 

užitečné části každé metody a používá je. Učitel si volí metodu podle potřeby a účelu… není možné 

použít jednu metodu pro vyučování žáků s různými učebními styly“.  

 Dále se autorka věnuje ověřování, které zaměřila na průzkum „postkomunikativních“ 

metodických trendů s cílem potvrdit nebo vyvrátit stanovené hypotézy (využívání eklekticismu, 

inklinace ke komunikativní metodě) s ohledem na věk žáků a vzdělání učitelů. Do autorkou zvolené 

elektronické formy dotazníkového šetření, které obsahovalo 53 položek, se zapojilo 155 

respondentů, vyučujících cizích jazyků. Část dotazníku zahrnovala otázky spíše sociodemografického 

charakteru, hlavní část se zaměřovala na vyučovací techniky související s příslušnou metodou 

(přiřazení k jedné nebo i více z osmi zkoumaných metod). Dotazníkové šetření ukázalo, že v praxi škol 

převažuje eklekticismus s mírnou dominancí technik souvisejících se stále využívanou komunikativní 

metodou (rozptyl mezi jednotlivými technikami typickými pro danou metodu činil 1,49 – 3,15). 

Souvislost využívaných metod s věkem žáků naznačuje subkapitola 2.1.2, subkapitoly 2.1.3 a 2.1.4 

shrnují výsledky ověřování související s věkem a vzděláním učitelů. 

 Další část diplomové práce Bc. Terezy Hrušovské se zaměřuje na praktické ověření 

metodických postupů s preferencemi žáků a jejich motivací. Autorka vybrala dvě skupiny žáků ZŠ 

s RVJ K Milíčovu: 2. a 9. ročník, pro které vytvořila „plán hodiny“. Pro 9. ročník obsahoval 6 aktivit, 

pro 2. ročník 7 aktivit. Všechny ověřované úkoly byly reflektovány žáky. Techniky využívané žáky 

mladšího školního věku se jen mírně lišily od technik kladně hodnocených žáky staršího školního věku 

(aktivity více spojené s činnostně orientovanou výukou – komunikativně orientované techniky 

zaměřené na vyjádření každodenních potřeb). 

 Závěrem: U diplomové práce Bc. Terezy Hrušovské lze kladně hodnotit zvolené přístupy 

autorky ke klasifikaci metod a k nim přiřazení charakteristických technik v závislosti na podmínkách 

výuky. Praktické ověřování konkrétních postupů na ZŠ s RVJ K Milíčovu potvrdilo, že výuka 

s využíváním různorodých výukových strategií a technik žáky motivuje a vytváří předpoklady pro 

efektivní osvojování cizích jazyků. 

 Diplomová práce je psána česky, obsahuje abstrakt v češtině a angličtině a závěr v češtině 

doplněný německým resumé (bohužel se v textu objevují drobné překlepy). Rozsah práce je 99 stran 

včetně seznamu použitých informačních zdrojů. Práce je doplněna rozsáhlými přílohami (dotazník, 

přehledy výsledků, materiály k výuce). 

 Předloženou diplomovou práci Bc. Terezy Hrušovské doporučuji k obhajobě. 

        PaedDr. Dagmar Švermová 

Otázka k obhajobě: Objasněte, co přineslo tzv. reformní hnutí v pedagogice pro výuku cizích jazyků? 

V Praze dne 13. 5. 2022 



 


