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P edložená diplomová práce je svou povahou didaktická, osciluje mezi dv ma obory, autor v ní
dokonale zúro il své studijní zam ení (anglický jazyk a d jepis). Klade si za cíl zkoumat
ú innost metody Content and Language Integrated Learning (CLIL) ve výchovn vzd lávacím
prost edí t ídy jednoho pražského gymnázia. Metoda, p i níž se u ivo ur itého školního p edm tu
probírá v cizím jazyce, vede údajn nejen k rychlejšímu rozvoji e ových dovedností, ale i
kvalitn jšímu, hloubkovému zpracování informací. Práce je rozvržena do t í hlavních ástí:
teoretický úvod (64 stran), popis projektu (68 stran) a shrnující hodnocení z pohledu všech
zú astn ných stran (26 stran).
V úvodních pasážích autor mimo jiné srovnávací metodou analyzuje zvolená teoretická
východiska zahrani ní provenience. Jsou to

„Monitor Model“, Interaktivní hypotéza,

konstruktivismus a „Participatory Learning Theory“. P esv d iv a s hlubokým porozum ním
rozebírá i další koncepty. Problematiku metody CLIL eší v dimenzích asu i prostoru, tedy
v historické perspektiv

a zasazení do celosv tového rámce bilingvní výuky. Krom

pedagogických charakteristik, nap . analýza pot eb žák , plánování hodiny, interakce, reflexe,
uvádí i ty kulturní aspekty, které se vztahují i k výuce d jepisu. Výborn se orientuje i v
nejnov jších dokumentech Evropské komise, jako dokládá p ehled kompetencí žák

podle

Spole ného evropského referen ního rámce, za azený op t v konfrontaci s dalšími prameny.
V celé práci cituje celkem z 56 zdroj .
Druhá ást - praktická, analytická - si klade otázku, zda je vhodné CLIL aplikovat v b žném
školním prost edí. 1 Diplomant ve spolupráci s vyu ující provedl pilotáž svých výukových
1

Gymnázium Omská, Praha 10 je ovšem v mnoha ohledech prost edí spíše mimo ádné, ada žák vyšších ro ník
má mezinárodn akreditované zkoušky z anglického jazyka.

materiál ve 4. ro níku osmiletého gymnázia, s 28 žáky ve v ku 14 let, v sérii ty integrovaných
hodin d jepisu a anglického jazyka s tématem První sv tová válka. Podrobn popisuje pr b h
projektu: p edb žné zjišt ní jazykové úrovn žák , etnického složení t ídy, p íprava výukových
materiál na bázi autentických text a zahrani ních u ebnic, detailn provedené p ípravy na
vyu ovací hodiny (metodický list pro u itele) se z etelem na dvojí cíl (d jepis a anglický jazyk).
Za každou p ípravou následuje vždy velmi podrobná analýza pr b hu vyu ovací hodiny se
záznamem výpov dí žák , reakcemi pedagoga a hodnocením autora projektu, op t s ohledem na
pln ní integrovaných cíl .

e ové dovednosti jsou posuzovány na bázi dvou u ebnic: Dušková

L., Mluvnice sou asné angli tiny na pozadí

eštiny, Carter R., McCarthy M. Cambridge

Grammar of English. Je z ejmé, že výuka byla vedena moderním zp sobem, interaktivn , žáci
spolupracovali ve skupinách, hráli rolové hry. Rozbory vyu ovacích hodin jsou dopln ny grafy,
které ilustrují postoje student k u ivu, jejich volbu pro zpracování poster nebo pro ur itou roli,
známkování vyu ujícím apod. Z hlediska didaktiky anglického jazyka zvláš vysoko hodnotím
záznamy o myšlenkových postupech žák p i odhadování významu slovní zásoby.
Poslední kapitola shrnuje názory student

(získané v dotazníkovém šet ení a znázorn né

graficky), p ipojuje celkové hodnocení vyu ující a nezávislé hodnocení z hlediska didaktiky
d jepisu.

Záv re né pasáže se vracejí k úst ední otázce použitelnosti metody CLIL a její

efektivity. Autor na ni odpovídá formou disputace a znovu rozehrává celou škálu svých
mimo ádných, nadpr m rných jazykových schopností. Jeho angli tina je brilantní, blízká úrovni
rodilého mluv í. I jeho analytické dovednosti jsou naprosto výjime né, shrnuji, že s takto
provedenou analýzou se setkáváme jen na mezinárodní úrovni nebo ve v deckých spisech. Práce
svým obsahem, rozsahem a formou vysoko p ed í požadavky kladené na diplomovou práci.
P edloženou práci doporu uji k obhajob a p edb žn hodnotím známkou výbornou. Zárove
doporu uji, aby práce byla v tomto zn ní p ijata k rigoróznímu, p ípadn doktorskému ízení.
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