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Diplomová práce Ivany Miškovské má velice dobrou úroveň. Je příkladná tím, že 
syntetizuje poznatky, které autorka získala studiem obou předmětů své aprobace 
(anglický a francouzský jazyk), asistentskou stáží ve Francii v rámci programu Comenius 
a vlastní pedagogickou praxí. Práce se zabývá efektivním procvičováním gramatického 
učiva. Volba tohoto tématu je oprávněná, neboť o něm diskutují i zkušení učitelé a jeho 
zpracování v odborné literatuře na úrovni odpovídající magisterskému studiu bývá 
častokrát vágní a nahodilé. 

Studentka se snaží postihnout faktory napomáhající účinnému procvičování mluvnice, 
zevrubně popisuje jednotlivé aktivity, se kterými se při studiu literatury setkala, a 
poukazuje na úskalí jazykových interferencí. Učební činnosti jasně charakterizuje a velice 
dobře třídí, vyzdvihuje jejich přednosti a nedostatky a zvažuje vhodné zařazení aktivit 
do hodin. Prokazuje přitom vynikající schopnost postihnout, porovnávat a kriticky 
hodnotit rozdílné názory prezentované v odborné literatuře. Nevyhýbá se kontroverzním 
otázkám, chápe např. pozitiva i negativa spojená s užitím drilů a správně uplatňuje 
kritérium přesnosti a plynulosti jazykového projevu. Těžiště práce spočívá v popisu 
poznatků, které autorka získala během hospitací na hodinách anglického jazyka 
ve francouzských školách, v následné analýze těchto poznatků a v hledání cest, jak je 
využít v českém prostředí ve vlastní učitelské praxi. Jak vyučovací hodiny, tak navržené 
postupy jsou zevrubně vysvětleny. Autorka prezentuje i další poznatky získané empirií -
poukazuje např. na jazykové struktury, které působí jejím českým studentům potíže, a 
dospívá к rozumným názorům (např. důležitost procesu uvědomování, pozitivní role 
personalizace, nutnost sladit gramatickou a lexikální obtížnost učiva). V závěru práce 
vyzdvihuje principy plně korespondující se současnými didaktickými trendy: 
přizpůsobení výuky potřebám konkrétních studentů a vhodné vyvážení a provázání 
aktivit usilujících o přesnost a plynulost projevu. 

Původní záměr práce - kategorizovat aktivity vhodné pro upevňování mluvnického učiva, 
popsat zkušenosti z francouzského kontextu a nastínit činnosti, které by studentka mohla 
využít v domácím kontextu, se během studia výrazně rozrostl zejména o potřebu provést 
konfrontační analýzu jazykových jevů, na které se zhlédnuté a proponované učební 
aktivity soustřeďují. Přestože autorka v závěru práce oprávněně poukazuje na to, že 
konfrontační analýza není jediným a někdy nemusí být dokonce ani nejdůležitějším 
kritériem pro výběr vhodných činností, systematičtější lingvistické zázemí pro 
konfrontační analýzu uvedených struktur by diplomové práci dodalo přesvědčivější 
argumentaci. Teoretickou část by mohly obohatit některé další poznatky z obsahově 
náročnějších publikací, v praktické části by bylo možné uplatnit při navrhování vhodných 
aktivit výraznější invenci. 

Celou prací prolíná studentčina zodpovědnost, svědomitost, snaha integrovat získané 
vědomosti a dobře učit. Vzhledem ke všem výše zmíněným kladům doporučuji práci 
к obhajobě a navrhuji klasifikovat ji známkou velmi dobře. g , 
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