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Autor p�edložené rigorózní práce je absolventem Technické univerzity v Liberci, kde 
v kv�tnu 2009 zakon�il studium u�itelství ve studijním programu 2. stupe�, studijní obor 
anglický jazyk - d�jepis. Tato práce je rozší�ením p�vodní práce diplomové, která m�la rozsah 
88 stran a 7 p�íloh. Jádrem rozší�ení je p�edevším teoretická �ást vhodn� nazvaná Dialogues 
between Theory and Practice a rozsáhlé dotazníkové šet�ení v kapitole Action Research 
Project. Východiskem je prost�edí cizojazy�né výuky, cílovou skupinu tvo�í žáci základní a 
st�ední školy. Díky nim práce vznikla, a p�estože �erpá z pedagogické psychologie a obecné 
pedagogiky, orientuje se d�sledn� na oborovou didaktiku. Její autor vyu�uje v sou�asné dob� 
anglický jazyk na obchodní akademii, proto aktivity, které p�vodn� navrhl pro základní školu, 
vyzkoušel i ve své praxi na vyšším stupni. To byl i d�vod, pro� se nakonec rozhodl rozší�it 
svou práci o další aktivity. Teoretické pasáže zkoumají nejen motiva�ní aspekty hudby, ale 
p�edevším možnosti využití hudby pro komunikaci žák� a student� v anglickém jazyce. Tento 
úhel pohledu lze považovat za inovativní. Dosud se totiž práce pojednávající o využití hudby 
v cizojazy�né výuce zabývaly hudbou bu� jako dopl�kovou aktivitou, nebo ji popisovaly jako 
integrální sou�ást prezentace a procvi�ování nového u�iva v metodách superlearningového 
typu, nap�. Sugestopedie. Autor má na rozdíl od nich na z�eteli d�sledn� komunikativní 
p�ístup k výuce a rozvoj �e�ových dovedností. Prokázal, že je schopen smyslupln� využívat 
r�zné metody pedagogického výzkumu. Opírá se o rozmanité a �etné prameny (celkem 48 
titul�), analyzuje u�ebnice anglického jazyka, svá zjišt�ní konfrontuje s dotazníkovým 
šet�ením. Díky distribuci on-line získal data od 130 respondent� z p�vodních 185 dotazník�, 
rozeslaných do více než 30 m�st v �R.  Získaný materiál velmi zda�ile zpracoval formou 
kvantitativní a kvalitativní analýzy. Ocenit je t�eba i jeho tvo�ivost v p�íprav� výukových 
materiál�. Jejich koncepce odpovídá zvoleným teoretickým východisk�m, která poukazují na 
propojení emocí s poznávacími procesy, upozor�ují na rozmanité styly u�ení a up�ednost�ují 
principy humanistické pedagogiky. Praktická �ást konsistentním zp�sobem zapracovává 
jednotlivé komunika�ní aktivity do p�íprav na vyu�ovací hodiny, mapuje pilotáž a dokládá ji 
ukázkami ze žákovských prací a vlastní reflexí. Je z�ejmé, že se tento postup opírá o jeden ze 
st�žejních model� didaktické p�ípravy u�itel� anglického jazyka, model reflexivní. 
Neodmyslitelnou sou�ástí se tak stává i hodnocení žák�. Pro vyu�ujícího je analýza hodin a 
reflexe zdrojem pou�ení. Práci uzavírá celkové hodnocení výzkumného projektu, které 
shrnuje díl�í zjišt�ní z p�edchozích kapitol a dává další podn�ty, jak využívat hudbu k rozvoji 
komunikace. Po formální stránce je práce v po�ádku, je velmi dob�e strukturovaná, pracuje 
s rozmanitými prameny, je dokladem o pedagogické erudici autora. Jazyk práce vykazuje jen 
drobné chyby, je srozumitelný a �tivý.   
 
Navrhuji p�ijetí práce jako rigorózní a doporu�uji k obhajob�. 
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