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Mgr. Jana Sacherová si téma své diplomové práce zvolila na základě vlastního, praktického, zájmu o ICT a jejich 
využití prostřednictvím tabletu. Její práce je tedy osobně motivovaná, přesto je hned na začátku nutno zdůraznit, 
že autorka nesklouzává k nekritické chvále tohoto v didaktice stále častěji citovaného media. Naopak, snaží se o 
vyvážený pohled na užití tabletu (respektive iPadu) ve výuce jazyků jak z teoretického, tak praktického pohledu. 
Cíle práce, které uvádí na str. 10 textu, jsou zvoleny jasně, vhodně a realisticky. Autorka na cca 60 stranách textu 
pracuje systematicky na jejich splnění, což se jí dle mého názoru podařilo. I další formální náležitosti práce jsou 
v souladu s kritérii na tento typ textu kladenými, jazyk práce (čeština) je jasný a čtivý, autorka se drží tématu a 
čtenář není zahlcen např. technickými informacemi. Textové části jsou vyváženy, autorka argumentuje a opírá se 
o relevantní i aktuální literaturu. Závěrečné francouzsky psané resumé jazykově odpovídá požadované úrovni, i 
český text je bez chyb. Po stránce volby cílů a formální úrovni tedy práci nemám co vytknout. 
 
 Z autorčina textu bych po obsahové stránce vyzdvihl zejména vyjasnění některých termínů, jako např. 
m-learning, a dále snahu o systematické uvádění jak kladných, tak potenciálně problematických jevů spojených s 
užíváním tabletů. Pozitivně hodnotím i výše zmíněnou nedogmatičnost textu - autorka se nesnaží přesvědčit o 
tom, že tablet je nepostradatelnou součástí pedagogického působení každého učitele, uvádí pouze, že by se o 
tento fenomén měl učitel zajímat, neboť tvoří součást světa žáků, se kterými pracuje, a skýtá i možnosti, jak 
výuku doplnit (i když ne třeba přímo obohatit). Tuto možnost diplomantka dokládá v kapitolách 5.1 a 5.2, kde 
předkládá seznam aplikací či webových stránek, které lze pomocí tabletu využít. 
 
 Jako náměty k diskuzi bych uvedl dvě úvahy: 
 
 1) Autorka si vybrala ekosystém Applu, tedy, jak sama uvádí, placenou službu. Do jaké míry je 
problematické používat ve výuce zdroje, které nejsou zdarma, tedy zákonitě znevýhodňují toho, kdo 
nechce/nemůže finanční prostředky na nákup tohoto materiálu (hardware či software) investovat, a to jak na 
straně učitele, tak žáka? Existuje nějaký "open" zdroj, který by šlo při zapojení tabletů do výuky používat? 
 
 2) Autorkou prezentované aplikace v kapitole 5.1 i jsou dle mého názoru uzavřeným systémem aktivit, 
které žák pouze "aktivně konzumuje". Stejně tak webové stránky z kapitoly 5.2 a jejich využití se ve své podstatě 
neliší od jakéhokoli jiného autentického materiálu či webové stránky, kterou žáci prohlíží na počítači. Existují 
však pro tablet i opravdové "nástroje", které by žákům dovolovaly být "aktérem" v oblasti užívání jazyka? 
Existuje v ekosystému Applu nějaká aplikace pro učitele, kterou používáte nikoli ke konzumaci, ale k tvorbě (či 
spolutvorbě s žáky) didaktického materiálu a aktivit v hodině jazyka?   
 
 Závěrem tohoto posudku shrňme: Mgr. Janě Sacherové se povedlo vyvážit teoretickou a praktickou 
složku při zkoumání místa tabletu ve výuce jazyků. Přínos práce vidím nejen v uvedených seznamech aplikací, 
které, jak autorka sama píše, nemusí "zítra" již existovat, ale i v realistickém pohledu na problematiku, která 
tíhne k extrémním výrokům na jednu či druhou stranu, kdy mnozí ICT ve výuce podceňují a jiní zase nekriticky 
vychvalují, Mgr. Jana Sacherová svým textem dokázala, že je vůči těmto tlakům imunní. Její práci s radostí 
doporučuji k obhajobě.  
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