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Jana Čáslavská se ve své bakalářské práci zabývá poměrně nezvyklým proudem ve výuce angličtiny, 

konkrétně výukou americkými náboženskými misionáři. V teoretické části představuje principy a metody jejich práce 

a zmiňuje rovněž historické pozadí misijních hnutí. Praktická část pak srovnává vzdělávací cíle misionářů a studentů 

výzkumem, který by měl zhodnotit efektivitu konkrétních výukových metod. 

Na práci oceňuji nadšení pro téma, znalost diskutované oblasti a zájem o zlepšení úrovně českého 

vzdělávacího systému, byť autorka nenavrhuje žádné konkrétní kroky ke zlepšení pravděpodobně kromě zvýšení 

počtu misionářů. Z celého textu je zjevný autorčin pozitivní postoj k této indoktrinační strategii skrz výuku cizího 

jazyka. Zde se nabízí otázka, s jakým nadšením by se dal vítat podobný postup např. islámských misionářů, kteří 

v současné době povětšinou nemohou spoléhat na účinnou zbraň v podobě masivní poptávky po jejich rodném 

jazyce. Obecně je tento typ výuky v zásadním protikladu k chápání vzdělávání v evropském prostoru; tedy vzdělávání 

jako způsobu šíření a předávání vědomostí prostých náboženské či politické propagandy. Autorka sice zdůrazňuje, že 

misionáři mají za úkol především učit angličtinu, nicméně implicitní náboženská výuka je propagována častými 

osobními vazbami mezi studenty a misionáři a mimoškolními aktivitami. Na druhou stranu je samozřejmé, že 

studenti si tyto kurzy a vztahy volí dobrovolně. 

Jako zásadní problém ovšem spatřuji absenci diskuse o výukových metodách z didaktického hlediska. Text 

hodnotí práci misionářů a její přijetí studenty na psycho-sociální úrovni, nicméně rezignuje na potřebný 

metodologický vhled. Vzhledem k faktu, že práce pojednává především o dopadu práce amerických misionářů na 

výuku angličtiny v České republice (viz název BP), považuji tento nedostatek za určující v celkovém hodnocení. Na 

str. 23 se tvrdí, že hlavním cílem předkládaného výzkumu je porovnat úmysly misionářů s očekáváním studentů. 

Obávám se, že toto hlavní zaměření práce nikterak nesouvisí s dopadem na výuku angličtiny v naší zemi. Zdá se mi 

spíše, že práce je psána jako obhajoba misijní práce v ateistické zemi a v tom případě se zásadně míjí se svým názvem 

a proklamovanými cíly. Výzkum nemůže vyvracet ani potvrzovat efektivitu výukových metod, jelikož jednak nebyly 

prezentovány a jejich efektivita nebyla měřena. Postojový dotazník nelze zaměňovat s výzkumem efektivity 

výukového procesu. 

Tím spíše považuji myšlenku na srovnávání komerčních a „náboženských“ kurzů prezentovanou jako jeden 

ze závěrů práce za nepříliš férovou. Misionáři pracují z podstaty věci zcela jiným způsobem a mají jinou motivaci než 

učitelé v komerčních kurzech. Výuku cizích jazyků v českých podmínkách nejspíš nespasí více křesťanských 

misionářů a fakt, že je lepší kvalifikovaný, motivovaný učitel s osobním přístupem ke studentovi a rodilou znalostí 

jazyka nic nezmění na skutečnosti, že takových učitelů je a bude nedostatek. Smysl dalšího výzkumu tedy spatřuji 

spíše v důsledné didaktické analýze výukových metod než v porovnávání úspěšnosti a kvality misionářských a 

komerčních kurzů, jak je nastíněno na str. 40. Nicméně je nutno podotknout, že snaha autorky aplikovat svůj 
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výzkum v širším kontextu je velice sympatická, jako i fakt, že jí jako budoucí učitelce leží na srdci celková úroveň 

výuky v našem vzdělávacím kontextu. 

Co se týče formulační úrovně práce, jediným menším problémem se zdá být občasná nekonzistentnost 

v užití akademického stylu (str. 27 astounding fact; str. 39 immeasurably larger mass of people), či nestandardní (potažmo 

chybné) kolokace (str. 5 religion … considered intolerable; str. 41 students are wide open). Dále v práci chybí užití křížových 

odkazů, které by usnadnilo orientaci v textu. Rovněž bych doporučovala pečlivější práci s textovým editorem. Na 

straně 8 se objevuje odsazení, které (pravděpodobně nechtěně) pokračuje až na stranu 12, přestože se nejedná o 

citaci. Podobný problém s formátováním se opakuje u dalších podkapitol. Dle mých znalostí formátování 

akademické práce je adekvátně odsazen pouze nadpis, nikoli následující text. Ovšem celkově je práce po jazykové 

stránce na nadstandardní úrovni. 

Navrhuji, aby se autorka při obhajobě vyjádřila k následujícím bodům: 

• V úvodu je zmíněno, že v posledních letech počet misionářů-učitelů v České republice setrvale 

stoupá, ovšem neobjevuje se žádný odkaz na oficiální či neoficiální statistiky, které by toto tvrzení 

podpořily. Mohla by autorka přesněji komentovat tuto informaci? 

• Zdá se, že v celém textu není specifičtější reference k náboženské příslušnosti misionářů, než že 

jsou Američané a protestanti. Vzhledem k faktu, že protestantské vyznání má více podob i 

v ateistické České republice, mohla by blíže popsat, o jaké vyznání se jedná? Dle mé zkušenosti se 

různé americké náboženské sekty v Evropě prezentují jako církve, a proto se mi jeví jako užitečné 

tyta dva náboženské proudy důsledně oddělovat. 

� V úvodu (str. 5) se dočteme následující: “Their specific teaching methods, such as creating interpersonal 

relationships and approaches to language teaching are to be introduced and legitimized in this work.” 

 Má autorka dojem, že tyto metody jsou takového charakteru, že vyžadují legitimizaci? A jaké 

 metody má přesně na mysli? Za metodu nelze považovat vytváření vztahu se studentem – to je 

 pouze základní, byť ne samozřejmý, předpoklad úspěšné pedagogické práce a učitelská dovednost. 

 Rovněž předkládaný popis hodin angličtiny (str. 14 – učitel pracuje s vhodně zvolenou učebnicí a 

 používá doplňkové materiály; hodiny mají strukturu a jasný cíl; studenti rozvíjí všechny čtyři 

 základní dovednosti) je pouze popisem standardní hodiny cizího jazyka, nikoli speciální výuková 

 metoda. Fakt, že misionáři věnují svůj volný čas studentům, respektují je a naslouchají jim, opět 

 není výuková metoda; zrovna tak sledování filmů, čtení článků a poslouchání písní.  

 Pokud si racionálně porovnáme dvě jednoduchá fakta, tj. učitel především učí, misionář především 

 indoktrinuje, budeme informaci, že misionáři na rozdíl od komerčních učitelů skutečně 

 naslouchají názorům svých studentů, vnímat ve zcela jiném světle. Pokud dobře znám názory a 

 postoje svého studenta, mohu ho rychleji a účinněji konvertovat. 

• Autorka vyzdvihuje nízkou cenu kurzu. Nicméně opomíjí zásadní otázku – zda-li částku, o kterou 

 je cena kurzu levnější než v komerční jazykové škole, nedoplácí církev ze svých zdrojů. V tom 

 případě se nejedná o humanitární pohnutky, ale pouze o skrytě placenou náboženskou 

 propagandu a nahlíženo striktně ekonomicky dost možná i o nekalou hospodářskou soutěž. 

 Nehledě na fakt, že student, který se nechce účastnit biblického čtení má výukovou hodinu o 

 třetinu kratší. 
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• V praktické části na str. 27 vyjadřuje autorka údiv nad tím, že pouze necelá pětina respondentů 

uvádí, že jejich motivací ke studiu je práce a kariérní postup. Nicméně více než třetina respondentů 

uvádí jako motivaci společenský tlak. Domnívá se autorka, že je smysluplné tyto dva typy motivace 

oddělovat? Co si potom představit pod společenským tlakem? 

• Jelikož uniklo mé pozornosti, jakou mají studenti motivaci studovat angličtinu v rámci mise a ne 

v jiné instituci, mohla by autorka osvětlit, jakým způsobem se studenti k této výuce dostali a proč jí 

a priori dali přednost před tradiční, sekulární výukou? 

 

 

Práci doporučuji k obhajobě, navrhuji hodnotit předběžně jako dobrou až nedostatečnou a ponechat 

konečnou známku na výsledku obhajoby. 

 

 

V Praze, 25.5.2014       PhDr. Klára Matuchová, Ph.D. 

 KAJL, PedF, UK  


