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Hodnocení struktury, obsahu a jazyka diplomové prácePráce se zabývá problematikou pomaturitní výuky anglického jazyka v komerčních jazykových školách.  Autorka si v úvodu klade několik cílů. Z metodického hlediska jde především o  zmapování (systému) výuky, výukových metod a materiálů ve třech vybraných jazykových školách, na jejichž základě zamýšlí doporučit vhodné metody a materiály k tomuto specifickému typu kurzů. Autorka také – vzhledem k aktuálním změnám – předkládá přehled legislativy spojené s pomaturitním studiem. V  návaznosti  na  vytyčené  cíle  je  práce  rozdělena  na  část  teoretickou  a  část  praktickou,  resp.  výzkumnou. Toto rozdělení odpovídá tradičním koncepcím diplomových prací, domnívám se však, že je zde zcela na místě. 

Teoretická  část  práce začíná  přehledem  dostupné  literatury k  problematice  pomaturitního jazykového vzdělávání, které však, jak autorka konstatuje, prakticky není zmapováno. Proto kapitola obsahuje především stručný výčet metodických monografií, a to jak domácích (Gráf), tak zahraničních (Brown, Harmer) autorů. Tento výčet považuji za dostačující, stejně tak jako výběr institucí, na základě  jejichž publikovaných dokumentů autorka sestavila slovníček pojmů. Autorka však bohužel ve své práci nečerpala z žádných odborných periodik.  Při  mapování  dostupných zdrojů přehlédla také existenci bakalářské práce na KAA FF MUNI z roku 2009,1 která se této problematice taktéž věnovala, dokonce na příkladu stejné jazykové školy. V  další  části  teoretického  úvodu  autorka  předkládá  stručný  přehled  lingvodidaktických  základů výuky cizích jazyků, s přihlédnutím ke specifikům daného typu kurzu. Samostatná sekce se zabývá např.  výukovými metodami.  Speciální  podkapitola  je  věnována  také učebnicím a dalším výukovým materiálům,  zejména  přehledu  jejich  funkcí  a  hodnocení.  Poněkud  nahodilým  výběrem  v  tomto kontextu působí sekce „graded readers“, naopak část zabývající se evaluací učebnic je velmi zdařilá.Třetí  oddíl  teoretické části  se  věnuje  pomaturitní  jazykové výuce v  ČR,  konkrétně její  historii  a související  legislativě.  Do  této  podkapitoly  jsou  zařazeny  i  informace  týkající  se  kurikulárních dokumentů.  Ty sice s pomaturitním vzděláváním přímo nesouvisejí,  ale  vzhledem k návaznosti  na středoškolskou výuku je jejich zařazení na tomto místě logické a záhodné. Až na zmíněné dílčí  připomínky a fakt, že čtenáři poněkud znesnadňuje orientaci v textu někdy až pětiúrovňové číslování, je teoretická část zpracována přehledně a (vzhledem k omezenému rozsahu diplomové práce) v dostatečné míře podrobnosti.
1 Pavlína Louženská - Post-secondary Education of English: The development of new teaching methodologies designed for post-secondary classes
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Praktická část práce nese název pedagogický výzkum. První část této sekce obsahuje metodologii výzkumu, prezentaci jeho výsledků a také jejich interpretaci.  Pro účely výzkumu zvolila autorka tři soukromé instituce; kladně hodnotím zejména fakt, že kromě dvou pražských škol neopomenula do výzkumu zahrnout i instituci mimopražskou, která se samozřejmě svými specifickými podmínkami liší;  tím  získává výzkum  na  objektivitě  (chybí  ovšem  vysvětlení  konkrétního výběru  škol).  Vzhledem k tomu,  že  výzkum  je  především  popisného  charakteru,  je  volba  kvantitavní  metody  –  dotazníku  – odpovídající; vzhledem k rozsahu výzkumu považuji i počet respondentů výzkumu (94) za dostačující. Kapitola  obsahuje  kromě  popisu  jednotlivých  kurzů  a  institucí  také  velmi  podrobné  zpracování odpovědí v jednotlivých typech dotazníků (needs analysis, end-of-course evaluation) a jejich srovnání s  dostupnými informacemi z jazykových škol. Výsledky autorka dokládá také množstvím tabulek a grafů;  přestože  většina  vhodně  ilustruje  text,  některé  mohou  na  čtenáře  působit  lehce  zavádějícím  či  nejasným dojmem.2 Autorčiny závěry  odpovídají získaným datům, nicméně v některých případech by bylo vhodné podložit interpretaci získanou na základě kvantitativní metody také metodou kvalitativní,  např. krátkým navazujícím (follow-up) rozhovorem.3 Přes zmíněné dílčí nedostatky je průzkum (kapitoly 3.1-3.4) zpracován dobře. Z obsahového hlediska pokryl celou škálu otázek, které se k dané problematice nabízely. Za relevantní považuji také časové  uspořádání dotazníkového průzkumu, tedy jeho rozdělení na dvě části a administraci na začátku a na konci kurzu. Kapitola  obsahuje  také  konkrétní  doporučení týkající  se  metod a  výukových  materiálů.  Tato  část představuje  přehlednou  syntézu teoretické a  praktické části;  velmi  dobře je  popsána  daná  věková skupina se svými specifiky. Závěrečné shrnutí však považuji za příliš obecné, jednoduše aplikovatelné na jakoukoli  skupinu.4 Za největší  nedostatek této části  považuji  fakt,  že autorka se ve své analýze učebnice  věnovala  pouze  jedné  konkrétní,  zvolené  na  základě  předvýběru  provedeného  fakticky metodickým oddělením daných jazykových škol. Logicky byly z výběru vyloučeny učebnice nejčastěji používané  na  středních  školách,  avšak  z  práce  nevyplývá,  zda  se  autorka  seznámila  i  s  jinými dostupnými učebnicemi (je však zřejmé, že s danou učebnicí má kladné osobní zkušenosti). Autorka dále do kapitoly řadí rozbor dopadu chystaných legislativních změn. Jeho zahrnutí do sekce pedagogický výzkum je však podle mého názoru nevhodné, příhodnější by bylo vytvořit samostatnou kapitolu věnovanou této problematice. Co se týče samotné diskuze legislativních změn, pravděpodobně nejaktuálnější části práce, argumenty jsou shrnuty jasně, věcně a přehledně.
Z  hlediska  jazykového je  práce  na  nadprůměrné  úrovni;  je  evidentní,  že  autorka  je  zkušeným uživatelem  anglického  jazyka,  po  stránce  gramatické  i  lexikální  ovládá  jazyk  doslova  bezchybně  a  používá jazykové prostředky vhodné pro tento typ textu.Z  hlediska  formálního je  práce  zpracována  velmi  precizně.  Za  dílčí  nedostatky  lze  označit  nedostatečné citování elektronických zdrojů v textu5 a absenci využití odborných periodik. Práci by zpřehlednilo omezení již zmíněného víceúrovňového číslování6 a také oddělení diskuze legislativy od samotného  pedagogického  výzkumu  (viz  výše).  Vzhledem  k  tomu,  že  se  kapitola  3.7  (shrnutí)  a  kapitola 4 (závěr) obsahově překrývají a zároveň následují přímo za sebou, mohlo by být vhodnější je  spojit  do  kapitoly  jedné.  Za  ocenění  naopak  stojí  např.  sestavení  seznamu  zkratek  či  dvou  verzí slovníku použitých pojmů, a to anglicko-českého s vysvětlením pojmů a slovníku česko-anglického.Celkově text dle mého názoru plně vyhovuje kritériím kladeným na zpracování diplomové práce. 
2 Např. graf 12 – z grafu vyplývá, že kniha Complete FCE je neoblíbená, nicméně dále v textu autorka uvádí, 63% studentů se k této učebnici nevyjádřilo (s. 99).3 Např. závěr kapitoly 3.3.4, ve kterém autorka konstatuje, že „absolventi nižší úrovně maturity se necítí schopní efektivně komunikovat v angličtině“ (s. 75).4 „Souhrnně řečeno, výuka by se měla soustředit na potřeby žáků a rovnoměrný rozvoj všech jazykových prostředků a dovedností...“ (s. 122).5 Např. s. 26.6 Standardně se doporučuje číslování maximálně tříúrovňové. 
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Celkové hodnoceníJak již bylo zmíněno v úvodu, cílem práce bylo mj.  zaplnit mezeru v literatuře týkající se metodiky výuky v pomaturitních kurzech anglického jazyka; z tohoto hlediska práce svůj cíl jednoznačně splnila.  Za  jeden z  nejpřínosnějším  aspektů  práce  považuji  fakt,  že  se  jedná  o  mimořádně  aktuální  téma,  vzhledem k legislativním změnám týkajícím se statusu studentů v pomaturitním studiu.  Provedený výzkum  tak  může  sloužit  nejen  jako  východisko  pro  další  práce  zabývající  se  touto  opomíjenou tématikou, ale poskytuje také podložené argumenty proti zavedení této reformy.Práce má jasnou strukturu, dobře zpracovanou výzkumnou část a přehledně shrnuté (přestože místy  příliš obecné) závěry.  Autorka jednoznačně prokázala schopnost práce jak s odbornými zdroji, tak s administrací dotazníků, sběrem dat a jejich následnou analýzou a interpretací. 
Závěr: Vzhledem k výše uvedenému doporučuji diplomovou práci k obhajobě. Navržená klasifikace: velmi dobře
V Praze 20.5.2012

PhDr. Jana Němečková  
Náměty pro obhajobuPedagogický výzkum1) Na základě jakých kritérií byl proveden výběr jazykových škol pro výzkumnou část práce?2) Z jakého důvodu se autorka věnovala analýze pouze jedné učebnice, jejiž výběr byl fakticky učiněn metodickým oddělením dané jazykové školy?3a)  Představila  autorka výsledky a  závěry výzkumu zkoumaným jazykovým školám? Pokud ano,  s jakým výsledkem; pokud ne, plánuje toto učinit v nejbližší době?3b) Představila autorka výsledky a závěry výzkumu institucím, které mají vliv na přípravu legislativy, příp.  zmíněným asociacím jazykových škol? Pokud ano, s jakým výsledkem; pokud ne,  plánuje toto učinit v nejbližší době?

Didaktické aspekty výuky v pomaturitním studiu1)  Z  jakého  důvodu  jsou  graded  readers  relevantnějším  doplňkovým  materiálem  pro  výuku  v pomaturitním  studiu  než  jiné  typy  (toto  vyplývá  ze  zařazení  samostatné  podkapitoly)?  2) V návaznosti na předchozí otázku, má autorka osobní zkušenost s tzv. reading circles? Pokud ano,  považuje je za vhodnou aktivitu pro pomaturitní studium?3) Jaké jsou autorčiny zkušenosti  s používáním autentických materiálů (videí, filmů, písní,  apod.) v  pomaturitním studiu? 
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