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Mg. Jana Sacherová se ve své práci zabývá využitím multimediálních aplikací 
ve výuce cizích jazyků, přičemž praktická část je zaměřena na výuku jazyka 
francouzského. Jak sama autorka uvádí, téma práce si zvolila na základě vlastního 
přesvědčení o využitelnosti tabletu pro výuku cizích jazyků a také z touhy po 
detailnějším “zmapování” dosud odbornou literaturou nepříliš popsané oblasti. Toto 
osobní zaujetí a zápal pro práci se zmíněnou technologií jde z textu velmi znát, což 
nelze hodnotit jinak než pozitivně. 

V teoretické části práce diplomantka jasně a srozumitelně formuluje cíle práce, 
přehledně je popsána také její struktura, metoda sběru a záznamu dat do metodických 
listů, které jsou součástí části praktické. Dále je prostor věnován postavení ICT ve 
výchovně vzdělávacím procesu, nastíněny jsou nejen výhody, ale také potíže, které mohou s 
jejich zapojením do výuky nastat, představeny jsou nové možnosti výuky (e-learning, m-
learning) a nová technická zařízení, v rámci nichž je detailněji popsán tablet, jež je následně 
zařazen do systému didaktických prostředků. V závěru teoretické části autorka představuje 
zahraniční studie o využití tabletu na školách nejen v zahraničí, ale také v Čechách, 
a zmiňuje proměnu role učitele v závislosti na příchodu nových technologií do škol. 
V teoretické části práce tedy diplomantka zmínila a nastínila všechny nezbytné pojmy 
a aspekty, jež jsou s jejím tématem spojeny. 

Taktéž praktická část práce je z didaktického pohledu velmi přínosná a zajímavá. 
Její první oddíl je věnován přehlednému popisu vybraných výukových aplikací 
využitelných ve výuce francouzského jazyka, jež jsou dostupné v internetovém obchodě 
App Store. Čtenář si tedy může udělat rychlou představu o tom, jaké typy aplikací tato 
platforma nabízí a jak je lze ve výuce využít. Díky tomu že autorka všechny uvedené 
aplikace ve výuce sama ověřila a práci s nimi si vyzkoušela, jsou uvedeny také výhody a 
nevýhody, které práce s nimi skýtá.  

V druhém oddílu praktické části diplomantka představuje vlastní metodické listy, 
jež vycházejí z autentických mobilních aplikací určených pro frankofonní trh. Autorka 
nejdříve popisuje prvotní účel vybrané aplikace, poté, v rámci zmíněných metodických 
listů, představuje postup, “návod”, jak by učitel mohl s danou aplikací ve výuce pracovat. 
Velmi cenné je také závěrečné hodnocení nejen vytvořeného materiálu, ale také kritický 
pohled na jeho nedostatky, jež tak mohly být ve finální verzi odstraněny, změny 
zapracovány a samotné listy doplněny o možná rozšíření či zjednodušení.   

Z formálního hlediska práce zcela splňuje požadavky kladené na tento typ práce. 
Text je čtivý, přehledný, až na pár překlepů (chybějící mezery mezi slovy) je prostá chyb. 

 
Mgr. Janě Sacherové bych ráda při obhajobě položila tři otázky: 

 
- Jaké jsou výhody zapojení tabletu do výuky, oproti např. multimediální učebně, 

počítači nebo jazykové laboratoři? Nabízí tablet něco navíc? 



- Jak sama diplomantka uvádí, práce s autentickými aplikacemi, které nejsou 
primárně určeny pro výuku, je náročná a hlavně „nevyzpytatelná“. Mám na mysli 
hlavně nutnost „improvizace“, která musí přijít na řadu ve chvíli, kdy např. přestane 
fungovat internet, nebo se internetová stránka v době mezi přípravou hodiny a její 
realizací nějakým způsobem změní. O náročnosti didaktizace takového materiálu 
nemluvě. Otázka zní: je práce s tabletem opravdu vhodná pro všechny učitele a žáky 
všech věkových kategorií? Nejsou výše zmiňovaná úskalí jak pro učitele, tak pro 
žáky příliš demotivující? 

- Využití tabletu ve výuce vyžaduje ze strany žáků jistou autonomii, kterou však 
někteří žáci zcela jistě nemají, neboť ne každý žák tablet či jiné jemu podobné 
zařízení vlastní. Jak si má učitel poradit s nestejně „počítačově gramotnou“ 
skupinou žáků? 

 
 
 
 
Diplomovou práci Mgr. Jany Sacherové bez výhrad doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 28. 8. 2014    Mgr. Kateřina Vychopňová, Ph.D. 
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