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Předkládaná práce Martiny Vykoukové tematicky navazuje na její bakalářskou práci, ve které 
mimo jiné dospěla k závěru, že učebnice anglického jazyka od domácích i zahraničních 
vydavatelů poskytují slušné zázemí pro výuku výslovnosti. V současném výzkumu se autorka 
obrací na samotné aktéry, české středoškolské vyučující angličtiny, a zajímá ji, do jaké míry 
tyto možnosti využívají a zda se výslovnostní výuce v hodinách anglického jazyka 
systematicky věnují. Dalším cílem práce je zjistit důvody marginalizace a vyhýbání se 
výslovnosti v cizojazyčném vzdělávání a porovnat je s příčinami uváděnými v zahraničních 
pramenech (ve velké míře se shodují). Zkoumán je i postoj vyučujících k cílovému jevu. 
Záběr práce je poměrně široký a hlavní cíl formulovaný v anotaci dosti ambiciózní, nicméně 
díky kvalitnímu a obsahově vyváženému měřícímu nástroji se autorce podařilo všechny dílčí 
cíle naplnit. 
 
Vedle kultivované angličtiny, výborné orientace v odborné literatuře, výběru aktuálního 
tématu a jeho pečlivého zpracování je předkládaná studie výjimečná zejména ve dvou 
ohledech. Zaprvé se jedná o organické propojení teoretické a praktické části, kdy nejnovější 
poznatky z oboru byly využity jako zdroj pro tvorbu rozsáhlého, promyšleného a zároveň 
uživatelsky přátelského dotazníku. Jeho plné znění je uvedeno v příloze práce. Za velmi 
cennou, jak pro vysoké školy pedagogického zaměření, tak pro agentury zabývající se 
profesním růstem učitelů, považuji pátou část Motivation, konkrétně otázku 29, kdy účastníci 
na škále od 1 do 5 hodnotili faktory, které by je mohly motivovat k častější a systematičtější 
práci se zvukovou podobou jazyka ve svých třídách. 
 
Zadruhé bych ráda vyjádřila obdiv k mimořádně vysoké návratnosti dotazníků. Celkem se 
dotazníkového šetření zúčastnilo neuvěřitelných 228 respondentů. Klíč k tomuto úspěchu lze 
nalézt jednak v elektronické formě dotazníku, dále pak v zařazení velkého počtu uzavřených 
nebo multiple-choice otázek. Výsledky kvantitativních i kvalitativních analýz takto velkého a 
zároveň reprezentativního souboru dat jsou lépe zobecnitelné a na jejich základě by mohla být 
navržena praktická řešení k zlepšení stávající situace, například v oblasti vysokoškolské 
přípravy či celoživotního vzdělávání učitelů. 
 
Diplomovou práci Martiny Vykoukové pro její aktuálnost, pracnost a praktičnost s potěšením 
doporučuji k obhajobě a navrhuji předběžné hodnocení výborně. 
 
 
V Nymburce 9. září 2014             Mgr. Kristýna Poesová, Ph.D. 
 
Navrhuji, aby se autorka během obhajoby vyjádřila k následujícím bodům: 



 

• Ať si autorka představí, že je hostem rozhlasového programu na téma Výslovnostní 
výuka na počátku 21. století. Mohla by autorka posluchačům přiblížit a výstižně 
shrnout hlavní zjištění svého dotazníkového šetření a vytvořit tak prototyp českého 
angličtináře a jeho vztahu k výuce výslovnosti? Existuje nějaká výrazná tendence 
charakteristická pro české respondenty ve srovnání se zahraničními kolegy? 

• Zkoumala autorka výsledky z pohledu jednotlivých regionů? Je mezi nimi nějaký 
výrazný rozdíl? 

 


