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Diplomová práce Michal Drápalíka zkoumá metodický étos a možnosti praktického využití 

interaktivních tabulí při výuce IT v angličtině (tedy v rámci metody CLIL – Content and Language 
Integrated Learning).  Autor vychází z prognózy, že tento druh výuky bude spolu s e-learningem stále 
významněji ovlivňovat proces vzdělávání na všech úrovních, což zaštiťuje výhledy obsaženými ve 
vzdělávacích programech Evropské komise. Práce tedy předjímá skutečnost, že v blízké budoucnosti 
budou interaktivní tabule zcela standardní výbavou českých učeben, což samozřejmě vychází ze 
stávajícího trendu. 

Teoretický úvod práce představuje obecné rysy a genealogii integrované výuky jazyka. Autor 
se k metodice CLIL snaží přistupovat co nejobjektivněji, takže nepomíjí ani občas zmiňovanou 
výhradu, že výuka předmětů v cizím jazyce může mít negativní dopad na rozvoj mateřského jazyka 
studentů. Autor v úvodu velmi správně podotýká, že rostoucí dostupnost (výhledově 
všudypřítomnost) komunikačních technologií značně diverzifikuje možnosti vzdělávání, včetně výuku 
jazyka, což může v důsledku odbourávat nerovný přístup ke vzdělání (nejen) u sociálně 
znevýhodněných skupin. Kromě čistě technicistní roviny je tedy možno např. e-learning vnímat i jako 
metodiku s morálním přesahem. 

Druhá polovina práce je pak jakýmsi miniaturním portfoliem konkrétních příprav na hodiny 
integrované výuky IT s využitím interaktivní tabule. Právě v tomto praktickém kompendiu lze 
spatřovat hlavní přínos práce. Tato část je navíc ústrojně podepřena graficky precizními 
ilustracemi/diagramy v příloze práce. 

 
Práce je psána velmi slušnou idiomatickou angličtinou a obecně splňuje veškeré věcné i 

formální náležitosti pro závěrečnou práci tohoto typu.  

 

Formální výhrady: 

 Jazyk práce je idiomatický a precizní, až na několik drobných  jazykových či interpunkčních 

nedostatků jako například: 

- Chybně použitá čárka ve vztažných větách, která se objevuje napříč celou prací, tj. zjevně se 

tedy nejedná o překlepy. Namátkou: „Not to mention the fact, that for many learners…“ (8) 

- Srozumitelnosti některých pasáží mírně škodí vynechaná čárka, např. ve fragmentu 

„education and helps with“ na str. 7. 
 
 

Drobné věcné výhrady, potažmo dotazy k obhajobě: 

 V čistě systémové rovině by bylo vhodné, aby autor v úvodu nějakým způsobem usouvztažnil 

metodiku CLIL na půdorysu anglické didaktiky, resp. metodiky výuky cizího jazyka. 
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 V úvodní stati na straně 6 autor zmiňuje skutečnost, že dlouhodobým cílem Evropské komise je 

stav, kdy každý Evropan bude kromě své mateřštiny schopen komunikovat ve dvou dalších 

evropských jazycích. Autor zakončuje tuto stať výrokem, že tento vzdálený cíl je tak zásadní, že 

by (při/po jeho dosažení?) měly padnout všechny stávající jazykové bariéry („should be 

overcome“). Z této formulace není zřejmé, zda jde o stanovisko Evropské komise nebo autorův 

vlastní názor, případně čím si autor vysvětluje, že Evropská komise přikládá multilingvalismu 

svých občanů takový význam. 

 

 

 

Přes výše uvedené drobné výhrady práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako výbornou. 
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