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Diplomová práce Pavla Fridricha se zabývá problematikou extenzivního čtení ve výuce 
anglického jazyka, konkrétně se zaměřuje na systematické užívání zjednodušené anglicky 
psané literatury na gymnáziích.    
 
V teoretické části autor vymezuje pojem extenzivního čtení a pojmy s ním související, shrnuje 
jeho základní principy, věnuje se jeho historii a teoretickým východiskům a podává zprávu o 
výzkumech účinnosti extenzivního čtení a o jejich kritikách. Protože jednou z předností 
extenzivního čtení je skutečnost, že poskytuje příležitost k učení se cizího jazyka přirozeným 
osvojováním (na rozdíl od vědomého učení se), věnuje se autor osvojování a  podmínkám, za 
kterých k němu dochází. Dále pak se blíže věnuje přínosnosti extenzivního čtení v oblasti 
slovní zásoby, která spočívá především v možnosti upevnění a prohloubení znalosti již 
známých slov a jeví se tedy jako ideální doplněk učebnic, které bývají zaměřeny spíše na 
prezentaci a procvičování slov nových a ve kterých není prostor recyklovat každé slovo 
dostatečně a v různých kontextech. Dalšími prokázanými benefity extenzivního čtení jsou 
zlepšení plynulosti mluveného projevu, zlepšení v oblasti motivace a postojů, a dále 
skutečnost, že extenzivní čtení umožňuje a podporuje autonomní učení a dobře funguje 
v úrovnostně heterogenních skupinách. Z teoretické části tedy vyplývá, že extenzivní čtení by 
při dodržení klíčových principů mohlo být velmi silným pilířem v jazykové výuce. Autor se 
dále věnuje zjednodušené četbě a její kritice, typologii a kritériím pro výběr, a nakonec se 
zabývá možnými spojistostmi uvedených zjištění s oblastí extenzivního poslechu. 
 
V analytické části si pak autor klade otázku, proč přes své zřejmé výhody není extenzivní 
čtení ve školách více systematicky využíváno. Poskytuje nejprve přehled možných důvodů 
pro tento nesoulad (např. chybějící konsenzus), poté se zaměřuje na situaci v zemích, kde 
extenzivní čtení ve výuce angličtiny systematicky využíváno je (např. Japonsko, Korea), a 
porovnává je s evropským kontextem. Dochází k závěru, že zatímco v případě analyzovaných 
asijských zemí bylo plošné zavedení programů extenzivního čtení motivováno potřebou 
radikálních změn v přístupu k výuce angličtiny, v Evropě taková motivace není zřejmá.  
 
V části výzkumné předkládá autor nejprve popis a výsledky vlastního výzkumu na pražských 
gymnáziích. Cílem bylo zjistit, nakolik je na jednotlivých školách zahrnuto čtení adaptované 
literatury do celkové koncepce jazykové výuky. Autor nalezl patnáct gymnázií, která se 
extenzivnímu čtení věnují, a podařilo se mu získat data od osmi z nich.  Z výzkumu vyplývá, 
že rozsah a organizace extenzivního čtení nejsou formálně stanoveny a závisí tedy především 
na učitelích, přesto však na těchto školách užívání adaptované literatury jako součást výuky 



probíhá soustavně. Poté se autor detailně zaměřuje na kontext Gymnázia Jana Palacha 
v Mělníku, které disponuje dobře vybavenou knihovnou a kde platí mezi učiteli jednotná 
dohoda o způsobu začleňování adaptované četby do výuky. Autor sleduje, nakolik tento 
způsob odpovídá principům extenzivního čtení, a dochází k závěru, že se praxe na mělnickém 
gymnáziu s principy do velké míry rozchází (studenti například musí vypracovávat poměrně 
dlouhé úkoly spojené s porozuměním, které náleží spíše do oblasti čtení intenzivního). I 
přesto, že zde potenciál extenzivního čtení zůstává do velké míry nevyužit, však hodnotí 
studenti práci s adaptovanou literaturou jako prospěsnou a zábavnou. 
 
Diplomlová práce prokazuje hluboký zájem autora o zvolenou problematiku. Teoretická a 
analytická část jsou vypracovány pozorně.  Autor výborně pracuje s literaturou, je zřejmá 
snaha o důkladné zmapování zvolené oblasti zkoumání. Jednotlivé kapitoly na sebe dobře 
navazují, struktura je většinou přehledná a logická, práce se dobře čte. Před přechodem 
k části analytické by však bylo vhodné teoretickou část uzavřít a shrnout.   
 
Velmi přínosná je část praktická. Je třeba ocenit skutečnost, že se autor pokusil o zmapování 
rozšířenosti extenzivního čtení na úrovni škol, nikoli např. u několika vybraných učitelů, a 
svým výzkumem tak přináší cenné údaje o současném stavu na pražských gymnáziích. Je 
zřejmé, že autor věnoval velké úsilí nalezení všech pražských gymnázií, které extenzivní čtení 
praktikují, například tím, že kromě komunikace se školami pátral v nakladatelstvích a 
knihkupectvích po největších odběratelích zjednodušené četby. Je si vědom limitovanosti 
výzkumu (např. uvádí, že práce s adaptovanou četbou negarantuje, že se skutečně jedná o 
extenzivní čtení). Při obhajobě by autor ještě mohl doplnit, zda na jeho prvotní e-mail 
s dotazem, zda škola má knihovnu zjednodušené četby, odpověděla všechna oslovená 
gymnázia. Autor pouze uvádí, že osmnáct škol z šedesáti odpovědělo pozitivně, nevíme však, 
zda ostatní školy odpověděly negativně či vůbec. 
 
V pasáži o výzkumu na gymnáziu v Mělníku je opět zřejmý autorův velký zájem o zvolenou 
oblast zkoumání, data získaná z dotazníků pro studenty doplňuje například informacemi ze 
statistiky výpůjček školní knihovny. Velmi přehledně je zpracováno porovnání stávajícího 
programu na gymnáziu s principy extenzivního čtení. Výzkumná část je doplněna tabulkou a 
grafem. Metodologii výzkumu by však bylo vhodné pečlivěji popsat.  Například na str. 59 
autor uvádí, že používá elektronické a osobní interview s učiteli, není však zřejmé, kolik 
učitelů se výzkumu účastnilo. Není blíže popsáno, jak osobní rozhovory probíhaly, jaké 
otázky autor učitelům pokládal. Dále autor uvádí, že v mělnické škole působí sedm učitelů, 
z nichž tři participovali na čtenářském projektu financovaným EU a podařilo se jim ve škole 
prosadit seznam povinné adaptované četby. Není však jasné, zda autor svá data o tamním 
programu získával od těchto tří učitelů, či i od ostatních. Při obhajobě by tedy mohl autor 
tyto informace objasnit.   
 
Protože autor v práci zmiňuje i vlastní náměty pro práci se zjednodušenou četbou, bylo by 
také zajímavé se dovědět, zda má do budoucnosti záměr se tomuto tématu dále věnovat a 
jak. 
 
Práci lze vytknout drobné, avšak poměrně hojné  jazykové a formální nedostatky.  
Z jazykového hlediska se objevují chyby např. v užívání časů (na str. 27 „Not only did the 
experiment proved...“, na str. 31 „The nature of a typical course book is such that it focused 
on...“ či na str. 55 „...the implementation of CLT has meets several obstacles.“), nesoulad 



v čísle (na str. 48 „This stiff competition lead to...“, na str. 50 „...ER programmes has also 
been...“), chyby v interpunkci (na str. 29, 46 a 48 čárka před spojkou that), nesprávné použití 
členů či chybějící členy  (např. na str. 41 „a simple high frequency vocabulary“, na str. 49 
„...will be playing even more minor role“ nebo na str. 69 „...they would prefer to read next 
book instead.“) a další (např. na str. 48 záměna slova „then“ za „than“, na str. 67 „time 
spend“ místo „time spent“). 
 
Poměrně velké množství nedostatků vykazuje textová úprava práce. Jsou to např. chybějící 
tečky a zarovnání čísel stránek v obsahu, dále neúměrné mezery v textu (např. téměř 
prázdný řádek na str. 14 či na téměř prázdná stránka na str. 17), chybějící tečka za větou na 
str. 30, chybějící uvozovky na konci citátu na str. 40, překlep v nadpisu kapitoly na str. 40 
(„party“ misto „partly“). Na str. 39 se náhle z nejasného důvodu objevuje odstavec psaný 
kurzívou a tučně.  
 
Výraznou nepřesností je opakovaný výskyt chyby ve jméně lingvisty Krashena (Počáteční C 
namísto K v obsahu, na str. 11 a 15). 
 
Přes uvedené nedostatky je diplomová práce jednoznačně přínosná. Prokazuje autorův 
tvůrčí přístup, nepostrádá originalitu.  Navrhuji výslednou známku mezi výborně a velmi 
dobře a konečný výsledek nechávám na průběhu obhajoby.  
 
 
 
 
 
V Praze, 24. 5. 2014      Mgr. Barbora Müller Dočkalová 


