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Slečna Pecháčková se ve své práci rozhodla blíže zkoumat komunikativní prostředí v hodinách 

angličtiny na různých typech škol, především základních a středních. Zabývá se rozmanitými 

typy interakce, která probíhá mezi vyučujícím a žáky. Inspiraci pro svou práci našla v jednom z 

témat probíraných v zimním semestru povinně volitelného kurzu „Úvod do didaktiky anglického 

jazyka“, navštěvovaného převážně studenty 3. ročníku bakalářského studia učitelství všeobecně 

vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Hlavním cílem předložené práce je zjistit, zda 

pokyny, které vyučující zadává, skutečně vedou k optimálnímu rozvoji řečových dovedností. 

S ohledem na minimální dotaci hodin oborové didaktiky považuji tuto volbu za velmi náročnou, 

zejména po obsahové stránce.  

 

Práce je strukturovaná v souladu s dílčími cíli a člení se na část teoretickou a praktickou. První 

kapitoly rozebírají téma komunikace v teoretické rovině, v souladu s moderními přístupy k výuce 

anglického jazyka. Autorka upozorňuje na rozdílnost komunikace v běžném životě a ve třídě při 

výuce a charakterizuje podmínky a důvody pro efektivní komunikaci. Zaměřuje se na proces 

komunikace z pohledu žáka i učitele. Další kapitoly se věnují otázkám interaktivní výuky, 

typologii interakce a především poměru mezi časem, který v hodině využívá k mluvení učitel, a 

časem, kdy si cizí jazyk procvičují žáci. Teoretickou část uzavírá nástin praxí prověřených 

metodických postupů pro nácvik produktivních dovedností. 

 

Praktická část se váže k náslechové praxi. K metodám zpracování dat patří především analýza 

pozorovacích archů, se kterými frekventanti kurzu pracovali v průběhu kurzu. Autorka se opírá 

nejen o svá vlastní pozorování, ale pro získání většího vzorku využila i observační archy získané 

od svých kolegů. Odpovědi respondentů podrobuje kvalitativní analýze, jako kritéria pro 

srovnávání volí zaměření jednotlivých pozorovacích archů a typy interakce, výsledky dokresluje 

rozhovory s vyučujícími, aby se v závěru praktické části dobrala zjištění, že teorie a praxe jsou od 

sebe často velmi daleko.  

 

Mám za to, že slečna Pecháčková se daného úkolu zhostila se ctí. Její práce je po stránce obsahu i 

formy na velmi dobré úrovni, jazyk je srozumitelný, i když ne bez chyb. Citace i odkazy na 

literaturu jsou správně uvedené, přílohy dobře zvolené. Práce byla řádně konzultována. 

 

Celkově mohu konstatovat, že předložená práce splňuje požadavky na ni kladené. Proto ji 

doporučuji k obdobě a předběžně hodnotím jako velmi dobrou. 
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