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Vážený pane předsedo, vážení členové komise, milí kolegové a přátelé.
Dovolte mi, abych Vám jako školitelka představila doktorandku Pí. Mgr. Hanu Ždímalovou, jež
předložila k obhajobě podnětnou a inovativní disertační práci s názvem „Předposlechová fáze ve
výuce poslechu u dospělého žáka na úrovni A2-B1"“. Činím tak velice ráda, neboť pro každého
pedagoga je potěšením, když jeho student pokračuje v daném oboru dalším vědeckým studiem i
úspěšnou praxí. Činím tak mileráda, protože si Mgr. Ždímalové velmi vážím pro její lidské
vlastnosti, hlubokou odbornost a všechny další vlastnosti, jež ji i nás dovedly k tomuto dni. Ve
svém hodnocení budu akcentovat morální profil doktorandky, neboť její vědecké a pracovní úsilí i
úspěchy jsou stručně vyčísleny níže a v dalších materiálech předložených k této obhajobě a jsou
předmětem této obhajoby.
Pí. Mgr. Hanu Ždímalovou znám již od dob jejího studia na anglistice FF UK, kde úspěšně
studovala v letech 1983-1988 studijní obory anglistika a tělesná výchova s výbornými výsledky,
státní zkoušky absolvovala s vyznamenáním. Již jako studentka se vyznačovala seriózností, pílí,
kreativitou a talentem. Ve vysoké míře měla a má ony pozitivní vlastnosti, pro něž jsme všichni
pedagogové tuto studijní kombinaci měli v oblibě, a to především čestnost, pravdivost a poctivost,
houževnatost, nasazení, píli a vytrvalost, empatii, ohleduplnost a altruismus, smysl pro fair play
společně s intelektovými studijními předpoklady, tedy ony aspekty osobnosti, jež v souhrnu
vytvářejí prostor pro hodnotnou a úspěšnou vědeckou práci.
Pí. Mgr. se po absolvování studia věnovala výuce nejen anglického jazyka, ale i humanitárním
činnostem v různých institucích domácích i zahraničních – zde pro ilustraci připomínám její
působení ve Velké Británii, kde vedla v r. 2007 a 2008 letní jazykové kurzy pro mládež a vozíčkáře,
a dále ve Spojených státech, kde se v r. 1998-99 zúčastnila dobrovolnické práce na lince důvěry.
Soustavně si prohlubovala své teoretické znalosti z didaktiky AJ studiem v zahraničních i domácích
institucích a získala několik certifikátů v oblasti teorie a praxe VAJ (např. diplom DELTA
z Cambridge). Zájem o obor DAJ ji přivedl ke studiu nově akreditovaného oboru DKJ na naší
fakultě, do něhož se v r. 2006 přihlásila již v 1. ročníku jeho existence se zajímavým projektem
disertace, jímž zamýšlela zkvalitnit výuku AJ na svém tehdejším pracovišti a současně systematicky
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rozšířit a rozšiřovat své teoretické znalosti. Všechny výše uvedené svrchovaně pozitivní atributy její
osobnosti jí pomohly i překonat značné překážky, jež se během tohoto studia objevily, zejména to
byla tristní nutnost upravit a pozměnit téma již rozpracované disertace, kde již měla provedený
předvýzkum v relativně rozsáhlém objemu a částečně již zpracované výsledky.
Přes relativně vysoký pracovní úvazek doktorandka systematicky pracovala na své disertaci,
samostatně vyhledávala zdroje pro její část teoretickou, vytvořila podnětný výzkumný nástroj
v části empirické a provedla relevantní výzkum, formulovala podnětné závěry a současně průběžně
publikovala od r. 2009 dílčí závěry svého výzkumu. (K tomu v detailu v posudku disertační práce.)
Během svého postgraduálního studia se Pí. Mgr. Hana Ždímalová velmi zdokonalila ve studovaném
vědním oboru DAJ, získala široké teoretické znalosti, předložila inspirativní a přínosnou vědeckou
práci s vysokou relevancí pro výukovou praxi, publikovala a prezentovala získané poznatky formou
přednáškovou i časopisecky a velmi potěšující je i skutečnost, že v současnosti od r. 2011 své
znalosti předává jako metodička v Kabinetu studia jazyků ÚJČ AV ČR. Vzhledem k její kvalifikaci
a znalostem je toto pro dané pracoviště velký odborný přínos. Můžeme tedy jí i jejímu pracovišti
pouze přát hodně dalších úspěchů v práci teoretické i v praxi v pevném zdraví.
________________________________________________________________________________
Profesní charakteristika doktorandky je pro přehled stručně uvedena níže v datech.
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Vzdělání:
Magistra v oboru učitelství angličtiny (AJ) a tělesné výchovy (TV), Univerzita Karlova v Praze 1983-1988.
Postgraduální studium: 2006-2013: obor didaktika konkrétního jazyka (AJ), Filozofická fakulta UK v Praze. Práce
odevzdána 1.8. 2013.
Zkoušky Cambridge: učitelství AJ: Cambridge DELTA: Diploma in English Language Teaching to Adults: 2007,
obecná AJ: zkoušky: Cambridge English: FCE (First) 1994, CAE (Advanced) 1996, CPE (Proficiency) 1997.
Praxe:
Od srpna 2011 dosud: Kabinet studia jazyků, ÚJČ AV ČR: Metodika prezenčních kurzů AJ v KSJ a výuka prezenčních
kurzů AJ pro zaměstnance AV ČR a studenty VŠ. Připravuje metodické materiály, školí učitele formou metodických
seminářů, provádí hospitace, koordinuje testování studentů, apod.
Od července 2010 - dosud: TEFL International, Prague: Language & Training, s.r.o.: Hospitace v hodinách budoucích
učitelů AJ, výuka workshopů, např. na téma „Výuka poslechu“, moderace kurzu CELTA.
2004 – 2012: ČVUT v Praze, oddělení JASPEX, Masarykův ústav vyšších studií: Výuka AJ v kurzech pro dospělé,
zejm. pro učitele ZŠ a SŠ v grantovém projektu „Jazykový rozvoj pedagogických pracovníků“ (JARO 1: 2004-2006,
JARO 2: 2010-2012 vč. Učitelů AJ) a dále pro zaměstnance ČVUT v Praze.
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2009 - 2010: Akcent International House Prague: Výuka prezenčních kurzů AJ pro dospělé, zejm. příprava na zkoušky
FCE, kurzy pro IT zaměstnance České spořitelny.
2008 - 2010: ČVUT v Praze, oddělení JASPEX, Masarykův ústav vyšších studií: Výuka učitelů AJ na VŠ: Program
„Rozšiřující studium AJ“: Každý semestr několik seminářů v předmětu DAJ: - Student Needs; Learning Styles,
Multiple Intelligences; Teaching Skills, Micro-teaching.
2004 - 2011: ITC - International TEFL Certificate, s.r.o.: Konzultační činnost v oboru výuky AJ a odborné semináře
v oboru didaktika CJ, např. organizace kurzů Task-Based Learning pro učitele EU v rámci grantu Grundtvig (2009 2010).
2007 - 2010: Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy: Výuka prezenčních kurzů AJ pro úsek ekonomiky.
1999 - 2004: Ústav jazykové a odborné přípravy UK v Praze: Vedoucí oddělení cizích jazyků na PřF UK v Praze:
Koordinace 10-13 učitelů jazyků, vč. rodilých mluvčích z USA, Británie, Kanady a Austrálie, zpracování ročních plánů
oddělení; organizace rozřazovacích testů pro cca 600-650 nových studentů ročně; výuka AJ a organizace závěrečných
zkoušek v magisterském a postgraduálním studiu pro jazykové úrovně A1 - B2 (vč. přípravných kurzů na zkoušku
FCE). Účast na seminářích ESP organizovaných Britskou radou a na konferenci ESP v Bratislavě (2002).
1995 - 1998: Zástupce vedoucího oddělení INTEX, Ústav jazykové a odborné přípravy UK v Praze: Koordinace 6-8
učitelů jazyků, vč. rodilých mluvčích. Výuka v projektu Phare pro vzdělávání neaprobovaných učitelů AJ (1995-97).
Výuka v pomaturitním kurzu AJ (1996-97). Prezentace několika workshopů na téma Hry ve výuce angličtiny, např. na
mezinárodní konferenci IATEFL v Trnavě (1998) a v rámci seminářů na Britské radě (1997-98).
1991 - 1995: Odborná asistentka na PřF UK v Praze: Výuka AJ a TV v magisterském studiu.
Práce na grantových projektech v r. 2012: Grant GAUK č. 521912: Hlavní řešitelka: Pre-listening Stage in EFL
Teaching of Listening from the A1 - B1 Adult Learner's Perspective.
Vystoupení na konferencích ATECR a IATEFL a publikace: viz samostatná příloha: Publikační činnost.
Další zaměstnání:
Červenec-srpen 2007 a 2008: Alexanders International School, Velká Británie, výuka AJ na kurzech pro mládež.
1998-1999: Crisis Hotline - Reachout, Potsdam, NY, USA, dobrovolnice na lince důvěry.
1983-1987, 1989-1998: Outward Bound – ČR, s.r.o. a instruktorka Prázdninové školy Lipnice, organizovala kurzy pro
vozíčkáře, teenagery a anglicky mluvící mládež.
1988-1991: Ústav tělesné výchovy, UK v Praze, pomocná vědecká pracovnice.
Další kvalifikace, dovednosti a znalosti:
2004-2005: Certifikáty v oboru e-learning: Expert in Virtual Learning Environment, MFF UK.
Online 60Hrs Certificate in TEFL: i-to-i, Woodside House, 261 Low Lane, Leeds LS185NY UK.

V Praze dne 10. 3. 2014

Jarmila Mothejzíková
školitelka
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