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Oponentský posudek na disertační práci RNDr. Jany Jílkové
Determinanty ovlivňující jazykové vzdělávání

Předkládaná disertační práce nese název Determinanty ovlivňující jazykové vzdělávání, 
kromě determinantů obecně se ale do hloubky zabývá standardizovaným testováním v cizích 
jazycích, což je způsob hodnocení, a porovnává výsledky vzešlé z tohoto typu hodnocení 
s výsledky sebehodnocení samotných studentů, kteří se výzkumu účastnili.
Téma standardizovaných zkoušek jako významného determinantu  v jazykovém vzdělávání je 
samozřejmě aktuální především poté, co byla zavedena standardizovaná maturitní zkouška 
z cizího jazyka. Stejně tak je aktuální téma sebehodnocení jak ve spojení s maturitní 
zkouškou,  tak se zaváděním Společného evropského referenčního rámce a také Evropského 
jazykového portfolia. Abychom byli jako učitelé cizích jazyků úspěšní, musíme vědět, jaké 
determinanty učení se cizím jazykům ovlivňují. Protože doktorandka začala pracovat na své 
disertaci již před více než deseti lety, přináší práce také historický pohled na výuku cizích 
jazyků v České republice od konce osmdesátých let po současnost, což může být jistou 
výhodou v tom, že  prostřednictvím mnoha statistických údajů z té doby ilustruje období, 
které si dnešní maturanti už nepamatují, na druhou stranou může být nevýhodou 
v zobecňování pro současnost. Tomu se doktorandka snaží zabránit později přidanou součástí 
výzkumu už na základě maturitní zkoušky, která ovšem v době výzkumu byla pouze ve fázi 
pilotáže a která by dnes, s prvními výsledky, mohla přinést opět jiné výsledky, které by bylo 
možné následně porovnat.

Základní výzkumnou metodou je kvantitativní výzkum na třech vzorcích populace, které byly 
testovány pomocí tří různých standardizovaných testů v závislosti na době, kdy výzkum 
proběhl. Na tomto velmi široce pojatém výzkumu s velmi složitým statistickým zpracováním 
doktorandka zkoumá především vztah hodnocení objektivní zkoušky, hodnocení na 
posledním vysvědčení a sebehodnocení studenta. K tomu přidává na závěr 36 řízených 
rozhovorů k determinantům jazykového vzdělávání. Je otázkou, jestli kvantitativní výzkum 
skutečně dokáže objasnit tak různorodý fenomén faktorů, které ovlivňují učení se cizímu 
jazyku.    Na str. 78 doktorandka předkládá seznam stanovených hypotéz, ale nespecifikuje, 
jak k nim došla, a v závěru neříká zcela explicitně, zda se jí je podařilo výzkumem potvrdit, či 
zda byly vyvráceny. V prezentaci mnoha dat a tabulek jsem nenašla informaci (graf str. 73), 
o jaké vysvědčení se jedná. Zřejmě o poslední vysvědčení ze střední školy z daného jazyka. 
Jak je to ale u respondentů, kteří žádné takové vysvědčení mít nemohli, protože se začali učit 
až ve věku 40 let? Proč vůbec byla tato známka zkoumána, když byla dostupná známka ze 
standardizované zkoušky?
Na str. 160 je část dotazníku, kde měli studenti říci, co ve výuce jazyka považovali za 
přínosné, ale později se ukázalo, že to přínosné není. Na to vůbec nedokázali odpovědět. Jak 
si to vysvětlujete a co jste od této otázky očekávala? 

V závěru je shrnuto, jak spolu souvisejí výsledky standardizovaných testů, známek na 
vysvědčení a sebehodnocení. Výrazným determinantem, kterým se doktorandka zabývá do 
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hloubky, je věk, kdy se student začal daný jazyk učit. Bohužel zde nejsou zmíněny studie, 
které v poslední době prokázaly, že začátek jazykové výuky v raném věku není rozhodující 
pro úspěchy studentů při standardizovaných zkouškách po absolvování střední školy (viz 
Hanušová a Najbrt). Doktorandka také na základě řízených rozhovorů dochází k tomu, že 
důležitým faktorem ovlivňujícím úspěch je motivace. Motivace se na základě mnoha 
výzkumů zdá  být naprosto zásadním determinantem úspěchu učení se cizímu jazyku. 
Doktorandka na závěr používá úsměvný citát o učení se čínštině, který je ovšem z odborného 
hlediska velmi problematický. Neříká totiž, zda zmiňovaná zkouška bude smysluplná a 
podporuje pouze instrumentální motivaci, která, jak mnohé studie ukazují, vykazuje mnohem 
nižší výsledky než motivace integrační.

Teoretická část práce hovoří, jak již bylo zmíněno, velmi podrobně o historickém vývoji 
jazykové výuky v Československu  a následně ČR po roce 1989 a zabývá se některými 
determinanty ovlivňujícími učení. Na toto téma existuje v angličtině široká odborná literatura, 
která bohužel není zmíněna. Zde bych byla uvítala skutečný exkurs do existujících teorií se 
zaměřením na různé pohledy na  dělení determinantů , např. vnější a vnitřní, či objektivní a 
subjektivní. Pouze okrajově jsou zde zmíněny faktory související s osobností učícího se a jeho 
postoji. Je sice zmíněna motivace  v souvislosti s Gardnerem a Lambertem, ale neřeší se 
dělení motivace, které je důležité pro jazykové učení, především tedy integrační a 
instrumentální. Na začátku 4. kapitoly, která se začíná zabývat hodnocením, není explicitně 
řečeno, zda doktorandka chápe hodnocení  a sebehodnocení jako  determinanty ovlivňující 
učení. Naprosto nesouhlasím s výrokem, na str. 29, který je zcela vytržen z kontextu a má být 
citací z autorů  Lightbown a Spada, že zadání zaměřená na jazykové struktury a korektivní 
zpětná vazba jsou efektivnější pro rozvoj komunikace než aktivity zaměřené na porozumění a 
plynulost. 

     Mírně problematické je obecně řazení jednotlivých kapitol v teoretické části a jejich jasná 
návaznost. Např. není jasný smysl první nečíslované kapitoly, jejíž název Učení se cizímu 
jazyku jako cesta odkazuje na nějaký obecný úvod, ale zaměřuje se na konkrétní sběr dat. 
Stejně tak kapitola 3.6. Pojmová pole měla být zařazena na začátek před tím, než se jednotlivé 
pojmy začnou probírat a zcela mimo souvislý text, protože skutečným textem není.

Disertační práce Jany Jílkové je velmi zajímavá z historického pohledu jako téměř historický 
dokument, i když to nebylo jejím primárním cílem, protože přináší i na základě různých zpráv 
a statistik obraz jazykového vzdělávání v České republice po roce 1989 v souvislosti se 
současným děním v zahraničí a ukazuje jeho vývoj až k přijetí RVP a zavedení 
standardizované maturitní zkoušky. Přestože učitelé  v době vzniku práce nebyli vedeni ke 
stanovování si jasných kritérií pro hodnocení, výzkum ukázal velmi pozitivní zjištění, že 
výsledky žáků u státní jazykové zkoušky i generálky maturity korelují s výsledky studentů ze 
střední školy.   Zajímavé by bylo udělat podobný výzkum v současné době, kdy je již 
maturitní zkouška v praxi vyzkoušena a výsledky porovnat.

Otázky k     obhajobě:  
1. Použila jste kvantitativní výzkum založený na rozsáhlém vzorku respondentů a velmi 
složité statistické metody. Můžete porovnat získané výsledky s výsledky získanými z řízených 
rozhovorů? Který přístup byl přínosnější?
2. Bude mít v budoucnu ještě smysl používat státní jazykovou zkoušku, když existuje státní 
maturita a  využívají se mezinárodně uznávané zkoušky?  



I přes zmíněné nedostatky práce způsobené částečně i objektivními důvody, jako byla 
vynucená změna školitele, se domnívám, že daná práce splňuje požadavky na doktorskou 
práci a navrhuji tedy, aby na základě této disertační práce byl Janě Jílkové udělen titul PhD.
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V Českých Budějovicích 26.1.2012.
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