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P�edložená diplomová práce �eší téma, které by se dalo charakterizovat jako mezioborové, jeho 
podstatou jsou otázky, které si b�žn� klade spíše vysokoškolský pedagog než student. Autor 
v práci skv�le propojuje své studijní obory (pedagogika a anglický jazyk), v teoretické �ásti se 
nejprve zabývá p�ístupy k pedagogickému vzd�lávání u�itel� v obecné rovin�, pak se zam��ením 
na budoucí u�itele anglického jazyka. Srovnává dva modely didaktické p�ípravy využívané 
Katedrou anglického jazyka a literatury, model aplikovaný a model reflexivní. Zatímco cílem 
prvního je p�edávat student�m prakticky zam��ené postupy, které se osv�d�ily v praxi, druhý vychází 
z reflexe studenta na vlastní praktickou zkušenost s výukou. St�žejní �ást práce tvo�í kvantitativní a 
kvalitativní analýza autentických text� - reflexí 43 student� posledního ro�níku p�tiletého 
magisterského studia u�itelství všeobecn� vzd�lávacích p�edm�t�, obor anglický jazyk. P�edm�tem 
reflexí je pedagogická praxe, výuka anglického jazyka na st�ední škole. Cílem diplomové práce je 
pomocí analýzy studentských reflexí ur�it, jaké pedagogické kompetence se rozvíjejí p�i 
uplat�ování jednoho �i druhého p�ístupu, v kterých dovednostech byli studenti úsp�šní a který ze 
dvou model� je ve výsledku pro rozvoj profesních dovedností efektivn�jší.  
 
Tomáš Holý si zvolil náro�né téma a zpracoval ho s velkou pe�livostí a nadhledem. Sv�j výzkum 
podložil nesmírn� sv�domitým studiem odborné literatury, cituje z celkem 48 titul�. Prokázal, že 
je dokonale obeznámen s metodologií výzkumu, veškerá data zpracoval bezprecedentn� pe�livým 
a pracným zp�sobem. Kvantitativní analýza tvo�í pouhý základ pro hlubokou analýzu 
kvalitativní, která je hermeneutickou interpretací vybraných komentá��, rozpracovaných do 
jednotlivých kapitol v souladu s frekvencí jejich výskytu. Tento postup byl zvláš� obtížný 
zejména proto, že pro studentské reflexe nebyla p�edem zadána žádná kritéria, praktikanti tak 
m�li p�i vyjad�ování svých myšlenek a emocí naprostou volnost. Emoce u�itel� diplomant také 
dokázal velmi zda�ile uchopit a zpracovat v teoretické i praktické rovin�. Jedním z 
významných zjišt�ní, které pak autor práce vhodn� využil pro uskupení respondent�, byl rozsah 
pedagogických zkušeností. Zhruba polovina student� zahrnutých do výzkumu m�la totiž krom� 
p�edchozí pedagogické praxe na UK PedF s výukou anglického jazyka i své vlastní, mnohdy 
bohaté zkušenosti.  
 
Je možno shrnout, že práce je dokonale vyvážená, prezentuje vysoce aktuální téma a svým 
rozsahem, obsahem i zpracováním vysoce p�evyšuje požadavky kladené na diplomovou práci. 
P�edloženou práci doporu�uji k p�ijetí a navrhuji známku výbornou. Zárove� doporu�uji, aby 
práce byla v tomto zn�ní p�ijata k rigoróznímu �ízení. 
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