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     Diplomová práce Bc. Kataríny Rybákové obsahuje 95 číslovaných stran včetně příloh. 

Práce se zabývá velmi aktuálním tématem – přípravou žáků středních škol na novou maturitu 

z anglického jazyka, jmenovitě k její ústní části. V úvodu si klade za cíl zaměřit se na mluvení 

jako dovednost a na strategie a taktiky používané k jeho rozvoji pro účely ústní části maturitní 

zkoušky.      

     Práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou, které jsou co do vzájemného 

poměru vyrovnané. V teoretické části kolegyně pojednává o důležitosti „classroom 

managementu“ pro rozvoj mluvení, řeší otázku, proč studenti v hodinách nechtějí 

komunikovat a vytyčuje úkol pro učitele: tyto důvody minimalizovat. Dále se snaží řešit 

výhody a nevýhody práce ve dvojicích a ve skupinách, i když obsahově tato kapitola řeší i 

takové věci jako například opravu chyb. Další otázky, kterých se diplomantka dotýká, jsou 

klíčové kompetence, především komunikativní kompetence,  a v jejich rámci důležitost 

mluvení jako dovednosti. Dalším okruhem, který řeší, je i komunikativní přístup k výuce 

cizích jazyků ve srovnání s ostatními metodami včetně role žáka i učitele při komunikaci. 

Následně pak analyzuje faktory, které podporují komunikaci: interakci, motivaci, užití 

autentických materiálů, role hodnocení žáků, úlohu přesnosti a plynulosti. V poslední části 

pak charakterizuje požadavky na ústní část maturitní zkoušky pro obě úrovně podle katalogu 

požadavků včetně hodnotících kritérií. 

 

V praktické části provádí analýzu tří sad učebnic úrovní odpovídajících Z úrovni maturitní 

zkoušky (pre-intermediate) a V úrovni (upper-intermediate). Z kvantitativního pohledu 

sleduje, jak cvičení zaměřená na rozvoj mluvení odpovídají jednotlivým částem ústní 

maturitní zkoušky. Dělí je do následujících kategorií: popis obrázku, diskuse, vyjadřování 

názorů a uvádění důvodů. Její kvantitativní analýza je doplněna v textu tabulkami. Dále se 

pokouší o kvalitativní analýzu čtyř hodin náslechů ve dvou třídách gymnázia. Bohužel tato 

kvalitativní analýza není příliš důkladná vzhledem k malému počtu náslechů a působí dojmem 

uspěchanosti a rychlého ukončení práce. V závěru pak diplomantka shrnuje výsledky své 

práce. 

 

Na dané diplomové práci je vidět široký záběr pohledu na danou problematiku, který si 

myslím, že není vždy nutný.  Je tam vidět určitá pečlivost a velký kus odvedené práce, 

především v oblasti studia a překladu  dokumentů vztahujících se k maturitní zkoušce. Na 

druhou stranu práce obsahuje relativně velké množství jazykových nedostatků (například 

v užití členu, v interpunkci, v gramatice apod.) a nedokončeným dojmem působí poslední 

část, již zmíněný pokus o kvalitativní analýzu hodin. Co dále v práci postrádám, je 

zhodnocení efektivity metod, což bych v souladu s názvem práce očekával. 



 

Vzhledem k tomu, že práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, doporučuji ji 

k obhajobě. Navrhuji klasifikaci velmi dobrý – dobrý. 
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