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Předložená diplomová práce spadá svým zaměřením do oblasti oborové didaktiky, zabývá se 
výukou anglického jazyka na střední škole. Klade si za cíl zkoumat, zda je nácvik jedné z 
produktivních řečových dovedností – mluvení – veden tak, aby studenti obstáli v ústní části 
maturitní zkoušky. Za tím účelem diplomantka analyzuje typy cvičení obsažených v učebnicích 
Maturita Solution, New Headway a New English File. Zvolené téma je velmi aktuální, z prvních 
kapitol textu ale není zcela jasné, zda metodou zpracování je analýza učebnic, anebo je zahrnuta i 
přímá, popř. zprostředkovaná zkušenost práce s uvedenými učebnicemi ve třídě. Chci tím 
naznačit, že sebelepší text nezaručí kvalitu výsledků studia. Podstatná je práce vyučujícího se 
žáky, text je jen jedním z prostředků. Bez dlouhodobého pozorování vyučovacího procesu, bez 
ověření, jak se dané typy cvičení využívají v praxi, má práce jen omezenou výpovědní hodnotu. 
Zdá se mi, že v ní nejde ani tak o efektivní metody přípravy k maturitě jako spíš o rozbor textu. 
Ten je ovšem proveden ve značném rozsahu a s velkou péčí. Kvantitativní analýza je velmi 
zdařilá, důsledně odkazuje na strategie a typy cvičení, se kterými se student setká u závěrečné 
zkoušky: motivační diskuse, popis a porovnávání obrázků, rolové hry a úkoly, které vedou k 
vyjadřování názorů, nebo vyžadují zdůvodňování. Tato část práce je systematická, dobře 
strukturovaná, bere na zřetel věk žáků a jejich pokročilost v souladu s evropským referenčním 
rámcem. Výsledky jsou vyjádřeny graficky. V závěru praktické části je zařazen pokus o 
kvalitativní analýzu založenou na pozorování hodin anglického jazyka. Diplomantka uskutečnila 
dvě návštěvy pražského gymnázia, kde předtím vykonávala pedagogickou praxi. Prostor 
věnovaný kvalitativní analýze je však velmi omezený. Je škoda, že práce nebyla předem 
rozvržena tak, aby jednotlivé složky byly v rovnováze. Zatímco analýze učebnic je věnována 
obrovská energie, na analýzu vyučovacího procesu a hodnocení zvolených postupů jako by už 
nezbylo dost času. I tak je praktická část diplomové práce velmi solidní a svou kvalitou předčí 
část teoretickou. Ta podle mého názoru obsahuje některé nadbytečné informace, např. kapitoly 
věnované organizační práci učitele nebo rozvoji dalších řečových dovedností. Poměr teoretické a 
praktické části je přibližně 1:1. 
 
Celkově je práce čtivá a srozumitelná, autorka správně cituje a odkazuje na použitou literaturu. 
Poněkud matoucím dojmem působí autorský plurál. Po jazykové stránka práce vykazuje drobné 
chyby a nepřesnosti, především gramatické povahy (členy, předložky).   
 
Celkový dojem z předložené diplomové práce je nicméně pozitivní. Práce svým rozsahem i 
zpracováním zvoleného tématu splňuje požadavky na ni kladné a mohu ji doporučit k obhajobě. 
Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům předběžně hodnotím jako velmi dobrou až dobrou. 
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