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1. K aktuálnosti zvoleného tématu
Předložená  disertační  práce  je  věnována  problematice  jazykového  vzdělávání, 
přesněji  přípravě  lektorů  anglického  jazyka  pro  výuku  dospělých.  Jedná  se 
bezesporu o problematiku vysoce aktuální,  jazyková politika na úrovni  evropské i 
národní  klade  velký  důraz  na  cizojazyčnou  komunikační  kompetenci  obyvatel, 
přičemž  situace  u  nás  z hlediska  komunikačně  funkční  způsobilosti  obyvatelstva 
stále není ani zdaleka uspokojivá. Výuka dospělých obecně a výuka cizích jazyků 
zejména je přitom do značné míry specifická a příprava lektorů proto musí na tato 
specifika brát ohled – do jisté míry je tedy odlišná od přípravného vzdělávání učitelů. 
Autorka  věnuje  pozornost  rozvoji  profesní  kompetence  lektorů  zejména  v oblasti 
jejích  didaktických,  resp.  lingvodidaktických  komponent,  a  to  včetně  pedagogické 
komunikace. 
Autorka  se  zvolenou problematikou zabývá  dlouhodobě,  v podobě dílčích  sdělení 
výsledky  své  práce  prezentovala  na  seminářích  a  konferencích  a  publikovala  ve 
sbornících i  v podobě monografického zpracování  (Úvod do pedagogické praxe a 
plánování  jazykové  výuky pro dospělé studenty,  2011).  Disertační  práce je  velmi 
pečlivě  a  odpovědně  zpracována,  její  teoreticko-přehledová  část  představuje 
podrobné  shrnutí  relevantních  aspektů  problematiky  s určitým  syntetizujícím 
přesahem, což považuji  za přínosné pro pedagogickou, resp. oborově didaktickou 
teorii.  Empirická  část  práce  je  podle  mého  názoru  cenná  i  z hlediska 
metodologického; nejen dobře zdůvodněná volba designu (mnohočetná případová 
studie), ale i velmi podrobný popis analytických postupů může být inspirací pro další 
studenty  doktorských  programů.   Zároveň  přináší  konkrétní  doporučení  pro  praxi 
vzdělávání lektorů.

2. Struktura práce a formální náležitosti
Práce  je  tradičně  strukturována  do  dvou  základních  částí,  teoreticko-přehledové 
(kapitoly  1-6)  a  empirické (kapitoly 7-13).  Struktura práce je logická a přehledná, 
v teoreticko-přehledové části, zejména v kapitolách 3,4 a 5, se ale některé teoretické 
koncepty  (např.  pojetí  učitele,  profesní  rozvoj  učitele,  reflexe)  diskutují  trochu 
„rozloženě“:  nejde  o  opakování  stejných  informací,  ale  přesto  bych  jako  čtenář 
uvítala sevřené rozpracování daného konceptu či problematiky s případnými odkazy 
v dalších kapitolách, pokud by to bylo potřebné. 



Práce je  poměrně rozsáhlá (čistý  text  s.  11-242),  což patrně souvisí  s  odbornou 
„poctivostí“  a  pečlivostí  zpracování.  Zejména  v empirické  části  práce  je  ovšem 
detailnost reportování postupů i výsledků velmi náročná na orientaci čtenáře, podle 
mého názoru by prospěla změna akcentu (od detailnosti k větší pozornosti syntéze a 
určitému „abstrakčnímu zdvihu“). Oceňuji ale snahu o koncepční i terminologickou 
projasněnost práce. Autorka zodpovědně vymezuje pojmy a nabízí někdy i dosud 
chybějící  českou  terminologii.  V tomto  směru  bych  pouze  doporučila  ještě  zvážit 
vztah  pojmů  kompetence  –  dovednost  (např.  s.  12  aj.),  možná  i  použití  pojmu 
lingvodidaktika, který je přece jen – jak sama správně uvádí na s. 13 – širší, zahrnuje 
i  vyučování  mateřskému  jazyku,  což  poněkud  mění  úhel  pohledu.  Na  popud 
bohemistů se diskuse vede i o pojmu komunikativní (vs. komunikační) kompetence, 
metoda apod. (např. Hrdlička, 20051). Poslední poznámka zde se vztahuje k výrazům 
student – učitel – lektor; i když autorka vysvětluje systém jejich používání v disertační 
práci, není příliš čtenářsky přívětivý a určitě by prospělo terminologické sjednocení. 
To jsou ale pouze dílčí komentáře směřující k případnému dalšímu využití textu či 
jeho částí, např. k publikaci.    
Disertační  práce  je  vybavena  úctyhodným  seznamem  literatury  a  pramenů,  jde 
skutečně  o  reprezentativní  soupis  relevantní  literatury  zahraniční  i  české 
provenience, který svědčí o výborné informovanosti autorky a dobrém ukotvení práce 
v současném teoretickém stavu poznání problematiky. Práce je doplněna funkčními 
a pečlivě zpracovanými přílohami a je psána kultivovaným akademickým jazykem 
s dodržením všech norem akademického psaní.

3. Cíl práce
Disertační práci si kladla za cíl odpovědět na otázky: 1. Jak se utváří lingvodidaktická 
a komunikativní  (sic) kompetence lektora angličtiny pro dospělé v průběhu prvního 
semestru  výukové  pedagogické  praxe  na  AKCENT  College?  2.  Jaké  prvky  
lingvodidaktické  kompetence  a  verbální  komunikace  lektora  ovlivňuje  práce 
s audiozáznamem vlastní výuky?
Tyto  hlavní  výzkumné  otázky  jsou  podrobně  rozpracovány  do  dílčích  otázek  a 
dalších  opěrných  bodů  pro  každou  z nich  (s.  122-124).  Jak  vyplývá  z formulace 
zejména první hlavní výzkumné otázky, pokud dobře chápu, autorka neaspiruje na 
široce zobecnitelné výstupy, jedná se spíše o určitou – velmi sofistikovanou – formu 
akčního výzkumu s určitým přesahem směrem k přípravě učitelů / lektorů. Takový cíl 
lze považovat za odpovídající požadavkům kladeným na disertační práce. Autorka 
na základě teoretických východisek zvolila cílům adekvátní metodologii  a provedla 
veškerá  šetření,  tudíž  lze  konstatovat,  že  disertační  práce v plné  míře  splnila 
stanovený cíl. 

4. Poznámky k textu
Disertační  práce  přistupuje  k problematice  inter-  či  spíše  multidisciplinárně,  což 
odpovídá současnému pojetí didaktiky cizích jazyků jako disciplíny hraniční, stojící 
„na švu“ řady pomocných vědních disciplín. V teoreticko-přehledové části je v každé 
z 6 kapitol  rozpracováno jedno z nosných témat,  konkrétně vzdělávání  dospělých, 
komunikační  přístup  k cizojazyčné  výuce  (včetně  teorií  osvojování  cizího  jazyka), 
1 Hrdlička, M. K otázce komunikační metody a komunikativnosti. In Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (webový portál), 
2005. Dostupné na: <http://www.auccj.cz/?p=kotazcekomunikace> 9. 8. 2010.



učitel  – pojetí  učitele a jeho profesní kompetence, přípravné vzdělávání  učitelů a 
profesní  rozvoj  učitele,  pedagogická praxe,  pedagogická interakce a komunikace. 
Ocenit je třeba ukotvení diskuse v dokumentech vzdělávací politiky a dobrý přehled, 
který v tomto směru autorka prokazuje. Prakticky každé z témat, která tato část práce 
přináší, je zpracováno podrobně, informovaně, autorka prokazuje hluboký vhled do 
problematiky  a  zároveň  schopnost  přistupovat  k odborným  zdrojům  analyticky. 
Příkladem může být  kapitola  2.4,  shrnující  současné teorie  osvojování  druhého / 
cizího jazyka (Second language acquisition – SLA), ale i další. Pokud bych (kromě 
výše uvedené poznámky ke struktuře textu) měla najít prostor pro zlepšení, týkal by 
se  snad kritičtějšího  přístupu ke  zdrojům,  kterého je  autorka  při  své  erudici  jistě 
schopna. Drobná poznámka se týká použití termínu verbální komunikace pro teacher 
talk  (kap.  6.2.2)  –  je  otázkou,  zda  termín  verbální  komunikace  je  skutečně 
odpovídajícím ekvivalentem, zda postihuje pouze ústní komunikaci ... V teoreticko-
přehledové  části  čtenář  ocení  přehledný  souhrn  východisek  pro  vlastní  výzkum, 
kterým je každá teoretická kapitola uzavřena. 
Empirická část disertační práce je výzkumnou zprávou, která ve standardním členění 
popisuje a zdůvodňuje metodologii výzkumu, prezentuje a interpretuje data získaná 
v jednotlivých výzkumných sondách a uvážlivě formuluje závěry.  Na jejich základě 
pak  přináší  některá  doporučení  pro  vlastní  praxi.  Volba  mnohočetné  případové 
studie, jak již bylo uvedeno, odpovídá cílům výzkumu, výzkumný vzorek 4 studentek 
oboru lektorství anglického jazyka je při hloubce výzkumného záběru dostatečný pro 
získání  potřebných  dat.  Takto  koncipovaná  případová  studie  je  velmi  náročným 
výzkumným designem, se kterým se autorka vypořádala se ctí – nepochybně i díky 
velkému  zaujetí  a  profesnímu  commitmentu,  což  je  v práci  zřejmé.  Kromě  již 
uvedených  poznámek  k výzkumu  bych  v rámci  obhajoby  uvítala  ještě  upřesnění 
informací o analytických postupech,  konkrétně o reliabilitě analýz.  Byla  uplatněna 
shoda více kódovatelů / pozorovatelů, tj. inter-coder / inter-rater reliability? Pokud ne, 
jaké jiné postupy pro zajištění reliability byly použity?
Celkově disertační práci hodnotím velmi pozitivně, autorka odvedla velký kus práce 
jak  v jejím  zpracování,  tak  ve  vlastním  výzkumu  a  –  což  z hlediska  role 
pedagogického a didaktického výzkumu považuji za velmi důležité – zároveň naplnila 
etické  požadavky  na  něj  kladené,  tj.  výzkum  byl  koncipován  tak,  že  účast  ve 
výzkumu byla zároveň přínosem i pro respondenty.
5. Závěry

Autorka ve své disertační práci prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce v oboru 
Pedagogika.  Práce  splňuje  požadavky  standardně  kladené  na  disertační  práce 
v tomto  oboru,  proto  práci  doporučuji  k obhajobě.  Zároveň  navrhuji,  aby  po 
úspěšné obhajobě byla PaedDr. Daně Hánkové 

udělena vědecká hodnost Ph.D.

V Pardubicích dne 8.6.2014

doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D.


