
1

Posudek vedoucí diplomové práce
Doc. PhDr. Jarmila Mothejzíková, CSc.

Autorka DP: Ing. Žaneta Opluštilová
Název DP:    Teaching Methods in Post-Secondary English Courses

ÚAJD  FF UK, Praha, květen 2012
DP předložena v elektron.verzi a v originále v knižní podobě ve 2 dílech:
1. vlastní DP: 135 stran + 3 strany GLOSSARY v AJ, ČJ; anglicky, české résumé; 
2. samostatný svazek příloh;  2 typy příloh, které 1. obsahují ukázky testových materiálů /I-III/
                       2. obsahují dokumentaci/materiály z pedagogického výzkumu. /185 dotazníků/

CÍLE DP
Diplomantka ve své prakticky orientované DP zpracovává téma, které hodnotí
současnou situaci ve VAJ/VCJ v nestátních jazykových školách, a to v etapě doznívání 
dominance komunikativní metody (se všemi jejími v praxi dlouhodobě ověřenými 
insuficiencemi) a v etapě nástupu škály didaktických trendů nových. 
V reflexi této metodologicky složité situace autorka vytýčila v DP několik cílů: 
za svůj primární cíl si stanovila zmapovat a charakterizovat spektrum aktuálních 
výukových metod v tomto resortu a s tímto organicky propojila analýzu typů výuky a 
nejčastěji používaných výukových materiálů. Deskripci i analýzu provedla na 
reprezentativním vzorku tří soukromých jazykových škol. Sekundárním cílem DP je 
zmapovat podstatný aspekt této výuky, jímž je značně proměnlivá legislativa
vymezující a determinující okolnosti a možnosti VCJ v JŠ a její aktuální dopad na 
komerční jazykové školy – aspekt, jenž tradičně nebývá v didaktických pracích jakékoli 
úrovně traktován. Vlastní výběr právě této aktuální problematiky a stanovení uvedených 
cílů jako stěžejních, tak i kvalitu zpracování předložené diplomové práce, hodnotím 
velmi kladně, neboť tak rozsáhlý resort, jakým sektor jazykových škol v naší republice
je, prakticky setrvale stojí mimo jakýkoli zájem MŠMT ČR i nejrůznějších 
autorizovaných i soukromých vzdělávacích a doškolovacích institucí. Posuzovaná DP 
přináší kvalifikovanou deskripci, analýzu i návrhy řešení této situace.

VÝSTAVBA DP
Předložená DP má klasickou výstavbu vědecké práce v oblasti aplikované lingvistiky –
organicky postupující od úvodu a části teoretické přes pedagogický výzkum 
k podnětným a inspirujícím závěrům využitelným v současné pedagogické praxi
jazykových škol. Má všechny náležitosti závěrečné práce, včetně abstraktu, seznamu 
konceptů, résumé, bibliografie, glosáře a příloh I-III.

TEORETICKÁ ČÁST
V teoretické části DP (kap. 2.1-2.3) autorka nejprve uvádí přehled literatury obecně 
didaktické (2.1) a lingvodidaktické (2.2) se zřetelem k traktovaným otázkám – zahrnula
sem klíčové moderní monografie, dále zde pojednává o osobnosti studenta, výukových 
metodách, roli učebnice ve VAJ, a to klasické učebnice i doplňkových výukových 
materiálů s akcentem na gradované čítanky; */ následně (2.3) uvádí přehled literatury a 
podává charakteristiku VAJ v pomaturitním studiu v plánu synchronním i diachronním, 
jež není v sekundárních zdrojích nikterak bohatě zastoupena. O to větší je přínos této 
DP. Je však škoda, že autorčině pozornosti unikla BP na stejné téma, jež by tuto teor. 
_________________________________________________________________________________________________________

*/ Pomaturitní studium vzniklo v soukromém sektoru JŠ v porevolučním období vysloveně na komerční bázi, jako 
zcela nový typ výuky, a právě pro relativně krátkou dobu své existence ještě není teoreticky zpracováno. Jeho 
pozitivní dopad ve výukové praxi je však značný, počet frekventantů a absolventů je rovněž velký.
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část DP zajisté obohatila, a to BP. P. Louženské: Post-Secondary Education of English;
MUNI, KAA, 2009. Organicky sem zařadila i informaci (2.3.2) o dokumentech, 
podkladech a materiálech normativních a legislativních, jež v tomto typu výuky hrají 
zásadní roli (jak ostatně potvrdilo i dotazníkové šetření v pedagogickém výzkumu). 
Teoretická část celkově přináší relevantní informace a vytváří fundovanou platformu 
pro část výzkumnou. 

PEDAGOGICKÝ VÝZKUM
Ve druhé části DP (kap. 3.1-3.4) empiricko-praktické autorka postupuje systematicky  
od nástinu metodologie výzkumu a jeho teoretických aspektů, k popisu okolností a 
průběhu výzkumu a přes jeho vyhodnocení dochází k relevantním závěrům.  
Převládající metoda výzkumu je klasická metoda kvantitativní, vyhodnocována 
statistickými technikami, což je zcela v souladu s postulovanými cíli DP. Za pozitivum 
zvolených výzkumných metod považuji, že autorka sleduje i zřetele funkční a 
komparativní
Autorka jednotlivé jazykové školy i kurzy relativně detailně popisuje, uvádí typy šetření 
v průběhu výukového roku ( - needs-analysis, průběžná examinace a evaluace během 
školního roku včetně evaluace závěrečné); paralelně provádí komparaci v rámci 
jednotlivých typů jazykových škol. Výběr JŠ (3 JŠ, z toho 2 pražské /Glosa, Tutor/, 1 
mimopražská /Idea/) i počet respondentů (94), i celkový počet vyhodnocených 
dotazníků poskytly vhodnou platformu pro validní výzkum a relevantní závěry.
Toto šetření přináší řadu zajímavých dílčích výsledků, jež by samy o sobě stály za další 
detailní odborné rozpracování – nicméně v rámci limitovaného rozsahu DP širší záběr 
již není možný. (Např. reflexe státních maturit z AJ, relace frekventantů k dalšímu 
VŠ/UNIV.studiu, preference různých jazykových složek a osobní cíle studentů, 
dosažený pokrok, preference studentů v oblasti výukových metod a technik, v oblasti 
výukových materiálů aj.aj.) Za další úvahu i výzkum by jistě na prvním místě stál dílčí 
aspekt problematiky učebnice a doplňkových výukových materiálů v tomto typu výuky.
Tato část DP obsahuje i oddíl s názvem DOPORUČENÍ, jež se vztahuje na výukové 
metody a výukové materiály. Byť tato sekce přináší doporučení pro výuku relevantní, 
bylo by vhodné ji zařadit spíše do kapitoly závěrečné, tedy do Závěrů DP.
Formu i obsah provedeného pedagogického výzkumu považuji vskutku za velmi 
podnětné a přínosné, stejně tak kladně hodnotím autorčinu vysokou motivaci, široký 
záběr uchopení problematiky, výběr respondentů co do počtu i míst provedeného 
výzkumu, kooperaci s jinými jazykovými školami a především pak relevantní závěry 
z výzkumu a dovedení těchto validních závěrů do oblasti vlastní výukové praxe.
Je velmi potěšující, že autorka citlivě vyhodnocuje dílčí závěry výzkumu, nenechává se 
vést svými výchozími hypotézami, jak se někdy stává právě u diplomových prací, ale 
kriticky postupuje od jednoho vyhodnoceného poznatku  k dalšímu tak, že další krok 
podřizuje dílčímu závěru etapy předchozí. Tímto způsobem dochází k závěrům, které 
jsou empiricky velmi cenné a podnětné. (Kap.3.7 Summary of Findings a 4-Conclusion)

ZÁVĚRY DP
Výše uvedená koncepce, obsah a způsob zpracování DP přináší mnohé zajímavé a 
podnětné dílčí závěry, ať již jde o zásadní a v období elektronické komunikace a jaksi „neosobního až 

odosobněného“ přenosu informací stále nezastupitelnou roli učitele, jeho kvalifikaci, motivaci a 
celkový přístup k pedagogické práci se studentem i výukovými materiály; dále přináší 
relevantní doporučení pro výběr materiálů pro efektivní VAJ a správně 
akcentuje nenahraditelnou úlohou klasické papírové učebnice základní i doplňkové. 
Dále přináší i (opět) nový, často ve vědeckých pracích zcela opomíjený, zásadní podíl 
legislativy (3.6) a její určující roli v existenci tohoto typu výuky– tedy opět obrací 
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pohled na aspekt politický v DCJ. Celkově mapuje naši současnou, tak rozrůzněnou a 
problematickou výuku v sektoru soukromých jazykových škol; a byť neřeší všechny 
otázky i problematické aspekty této výuky v tomto typu školství velmi aktuální, alespoň 
na ně velmi kvalifikovaně poukazuje a naznačuje možné cesty pro další výzkum.
Závěry a doporučení výzkumu, k nimž autorka dochází, jsou validní a plně využitelné v
tak kvalitativně rozkolísané pedagogické praxi soukromých jazykových škol.

CELKOVÉ HODNOCENÍ DP
Předložená diplomová práce je celkově velmi kvalitně zpracována. Autorka při jejím 
zpracování postupovala samostatně, a to jak v části teoretické, tak v oblasti výzkumu.
Vytýčené cíle zcela splnila. Tematicky se zabývá relativně teoreticky nezpracovanou 
oblastí výuky anglickému jazyku v soukromých jazykových školách – pomaturitním 
studiem, jenž je však v praxi výukou velmi častou a značně oblíbenou a vyhledávanou.
Výchozí literatura je relevantní a relativně bohatá a zahrnuje širokou škálu 
integrovaných oborů a disciplín, včetně kurikulárních dokumentů, avšak autorka 
přehlédla podnětnou BP na identické téma, dále je práce ochuzena o relevantní
didaktická periodika. Za poněkud nesprávný postoj dále považuji u vyučujícího –
nerodilého mluvčího, že pod vlivem anglosaské odborné literatury opomíjí roli překladu 
ve VAJ(v Glossary str.136; 258 e-verze.), byť v dotaznících překlad uvádí. Rovněž dále 
v Glossary (str.136; 258 e-verze) doporučuji přesnější lingvistické uchopení a uvedení, 
že JP jsou složky jazyka ve smyslu langue, ŘD pak parole. Nesprávně jsou pochopeny a 
uvedeny i tzv. koncepty  - klíčová slova (str.5).
Po stránce formální má práce vysoký standard, je výborně a svědomitě zpracována,
pečlivě a přehledně ztvárněna; autorka plně využívá široké škály grafických možností 
počítače, ke statistickému vyhodnocení výzkumu využívá přehledné grafy různých typů 
s funkčním barevným rozlišením; desetinné číslování napomáhá systematizaci a 
přehlednosti jednotlivých oddílů, sekcí a částí; grafika i tabulky jsou funkční.
Po stránce jazykové je DP napsána velmi kultivovanou angličtinou, jež ukazuje na 
autorčin talent dovedné stylizace. Používaná odborná terminologie odpovídá běžnému 
úzu v TEFL. Menší chyby a nepřesnosti v diplomové práci nikterak zásadně nesnižují 
její celkovou hodnotu a přínos.

Předložená DP plně odpovídá všem požadavkům na DP z aplikované lingvistiky.
Svým celkovým charakterem spadá do oné oblasti didaktiky - metodologie - která má 
výrazně empirický charakter - z pedagogické praxe vychází a opět se k ní přes 
teoretické traktování tématu, výzkum a dokumentaci ve svých závěrech a aplikacích
vrací. V tomto ohledu představuje předložená DP podnětný přínos k současnému dění 
v české didaktice AJ na poli soukromých jazykových škol, relativně nově v našem 
didaktickém kontextu poukazuje na determinující podíl politiky a legislativy ve 
VAJ/VCJ. Právě toto propojení teorie a výukové empirie mají pro vlastní výukovou 
praxi zásadní význam a přínos a jsou pedagogicky velmi cenné.

Z výše uvedených důvodů předloženou DP plně doporučuji k obhajobě 
a navrhuji předběžnou klasifikaci VELMI DOBŘE.

V Praze 23. května 2012                                Doc. PhDr. Jarmila Mothejzíková, CSc.
                                                                      ÚAJD FF UK
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