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Závěrečná magisterská práce Pavla Fridricha zevrubně zkoumá potenciál extenzivního čtení pro 
výuku cizího jazyka, přičemž porovnává českou praxi se zeměmi, které lze považovat za premianty v této 
oblasti, neboť používají extenzivní čtení jako volnou či pevnou součást školního kurikula, tedy Japonsko, 
Korea, Hongkong a Singapur. Práci lze proto v druhém plánu vnímat i jako inspirativní kompendium pro 
české jazykáře. 

V úvodní teoretické části se autor snaží co nejpřesněji a nejobšírněji postihnout podstatu 
extenzivního čtení, které uvádí v historických souvislostech a snaží se tuto výukovou metodu ústrojně 
vřadit do standardní taxonomie didaktiky cizího jazyka (viz první polovina kapitoly 1.3.1.). Fridrich tedy 
nezkoumá extenzivní čtení jako svého druhu futuristickou anomálii, ale naopak jako metodu, jejíž 
teoretická východiska v podstatě lícují se standardní metodikou pro výuku cizího (v našem případě 
zejména anglického) jazyka. Za hlavní pozitivní dopad této výukové metody autor pochopitelně označuje 
kontextuální rozšiřování slovní zásoby studentů, ale i skutečnost, že tato metoda v ideálním provedení 
spoléhá na vnitřní (intrinsickou) motivaci studentů, tedy žádná donucovací školská knuta.  Po zmínění 
několika dalších zjevných výhod tohoto způsobu výuky cizího jazyka si autor pochopitelně klade otázku, 
proč se tato metoda standardně nepraktikuje i v EU, respektive v České republice. Dochází ke 
spekulativnímu závěru, že v evropském prostoru patrně vládne relativní spokojenost se současným 
systémem jazykové výuky a extenzivní čtení je (vcelku mylně) vnímáno jako metoda, která jde do jisté 
míry proti smyslu tohoto systému. Diplomant s tímto názorem nesouhlasí a domnívá se, že adekvátně 
provedené extenzivní čtení je rozhodně vhodným systémovým doplňkem stávající výukové praxe. 

Ve výzkumné části práce pak autor prakticky přezkoumá svůj výchozí předpoklad, že tento typ 
výuky je v České republice zatím v relativně raném stádiu, zejména ve srovnání s integrativními asijskými 
systémy. Za účelem potvrzení či zpochybnění této hypotézy provedl autor precizně vystavěný výzkum na 
patnácti gymnáziích, která (dle autorových informací) v jisté míře pracují s metodou extenzivního čtení. 
Na základě této iniciativy získal data z osmi gymnázií, načež analýzou získaných dat víceméně potvrdil 
svou premisu: extenzivní čtení na těchto školách je vesměs vnímáno jen jako volitelný doplněk a 
rozhodně na něm nestojí kurikulum cizojazyčné výuky.  Jako svého druhu výjimečnou případovou studii 
vnímá autor Gymnázium Jana Palacha v Mělníku, kde vyučující cizího jazyka systémově a důsledně 
začleňují extenzivní čtení do kurikulárních mantinelů.  

 
Jazykové a jiné drobné formální výhrady 
• Autor téměř standardně používá čárku před vztažnou spojkou, která uvozuje vedlejší větu v souvětí. 
• Nepotěší některé překlepy na exponovaných místech, např. neshoda podmětu s přísudkem na 

poslední řádce úvodního poděkování. 
 
Práce je jinak psána velmi slušnou angličtinou a odráží autorovo výjimečné zaujetí pro předmět 
zkoumání. Práce splňuje veškeré věcné i formální náležitosti pro závěrečnou bakalářskou práci. Proto ji 
doporučuji k obhajobě a předběžně navrhuji hodnotit jako výbornou. 
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