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Posudek diplomové práce 

Předložená diplomová práce se zabývá aktuální problematikou CLIL (Content and Language 

Integrated Learning) - integrací obsahového a jazykového vzdělávání. Jak autorka ukazuje 

v teoretické části práce, představuje tento přístup nový trend ve výuce cizího jazyka zaměřený na 

osvojování jazyka v kontextu jeho přirozeného uŽÍvání. Cizí jazyk slouŽÍ ve škole jako medium při 

výuce jiného předmětu, jehož obsahová stránka vede současně k prohlubování jazykových znalostí a 

kompetencí studenta. Možnost okamžité aplikace cizího jazyka působí přitom jako výrazný 

motivační faktor. Z rozsáhlé sekundární literatury, kterou autorka zpracovává v úvodní části 

diplomové práce vyplývá, že jakkoli jsou očekávání spojená s využitím této metody optimistická, její 

aplikace může být ovlivněna třemi typy faktorů: kognitivními, afektivními a sociálními. Autorka 

zkoumá působení vlivů kognitivních a afektivních na efektivnost CLIL. Pro tento výzkum zvolila 

dvě odlišné metody, obě opřené o relevantní literaturu. Pro studium schopnosti žáka aplikovat 

(nejazykové) poznatky získané v jednom jazyce při testování v jazyce druhém používá metodu 

řízeného psycholingvistického experimentu; vliv přesvědčení žáka o cílech, postupu a úspěšnosti 

jazykové výuky mapuje pomocí dotazníků. V této části výzkumu sleduje i způsob, jakým žáci výuku 

prožívají, zejména pocity úzkosti spojené s nutností reagovat v cizím jazyce. 

Jestliže v části teoretické je třeba ocenit rozsah sekundární literatury, s níž autorka pracuje a 

v níž se s přehledem orientuje, v částech zabývajících se jejím vlastním výzkumem musíme poukázat 

zejména na výbornou teoretickou přípravu jak v oblasti metodologie experimentu a dotazníkového 

průzkumu, tak v metodologii precizního statistického zpracování získaných dat a jejich interpretace. 

Jako u každého statistického výzkumu je však problematické, jak velký vzorek je dostatečně 

průkazný. Psycholingvistického experimentu se účastnilo 16 studentů, dotazníky vyplnilo 47 

studentů Evangelického gymnázia v Tisovci. 

Psycholingvistický experiment potvrdil, že odborné znalosti nejsou z jazykového hlediska 

neutrální a jazyk, v němž si je student osvojil, může ovlivňovat jeho schopnost aplikovat je (při testu) 

v druhém jazyce. Autorka poukazuje v této souvislosti na nutnost systematického zavádění CLIL do 

škol tak, aby žáci nestudovali jednotlivé předměty střídavě ve dvou jazycích. Kognitivní specifika 

CLIL by měla být zohledňována i při testování a hodnocení faktických znalostí daného předmětu. 

Dotazníkový průzkum poukázal na úzkost žáků spojenou s nutností pouŽÍvat při testování 

faktických znalostí odborného předmětu cizího jazyka. Projevila se také nedostatečná motivace žáků, 

která souvisí s tím, že žáci nejsou plně obeznámeni s cíli a metodou CLIL. 



Práce je psána anglicky se slovenskim shrnutím. Odborné vyjadřování autorky je na velmi 

dobré úrovni, lze vytknout snad jen nejistotu v užívání interpunkce v angličtině (např. oddělování 

vedlejší věty podmětné nebo předmětné čárkou na str 47 a 72, vedlejší věta vztažná s větným 

antecedentem bez čárky na str. 109) nebo nepozornost v užívání členu (show tendency - str. 101, an 

evidence - str. 75). 

Dotazy a připomínky k jednotlivostem: 

1. Zdá se, že v dotazníku (Appendix D), v části III, bod 21, použití gestikulace a přepnutí do 

mateřského jazyka v situaci, kdy se student nedokáže vyjádřit v ciZÍm jazyce, představují 

rozdílné strategie z hlediska "ponoření se" do cizího jazyka typického pro CBI a CLIL. 

2. Dotazníky ukazují na významnou roli učitele v oblasti motivace studentů. Velký počet studentů 

přitom není spokojen se způsobem výuky odborného předmětu v cizím jazyce. Byly zkoumány 

faktory týkající se učitele, které negativně ovlivňují proces CLIL? Vyučují předměty v cizím 

jazyce rodilí mluvčí tohoto jazyka? (NabíZÍ se možnost vlastních pozorování výuky.) 

3. Pro CLIL je charakteristické mj. přenesení důrazu z činnosti učitele na činnost žáka. Dotazníkový 

průzkum však ukazuje, že studenti užívají cizí jazyk mimo vyučování jen v omezené míře. Je to 

skutečně otázka motivace? Mají studenti podmínky a příležitost v cizím jazyce komunikovat? 

Jsou ve škole také studenti, jejichž mateřštinou není slovenština? 

4. Pro srovnání počtu chyb v prvním a druhém dni testování (Figure 2, str. 62) by bylo vhodnější 

použít jiného typu grafu (nejedná se o funkční závislost)~ 

Závěr 

Předložená práce převyšuje nároky kladené na diplomové práce. Autorka prokázala na jedné straně 

znalost rozsáhlé aktuální sekundární literatury z řady oblastí souvisejících s problematikou CLIL, na 

druhé straně schopnost využít jí jako základu pro vlastní výzkum s použitím exaktních statistickXch 

metod. U nich však práce nezůstává. Autorka dospěla k samostatným závěrům, z nichž vyplývají 

obecnější doporučení pro aplikaci CLIL. Může tak být nejen příspěvkem k diskusi o tomto aktuálním 

přístupu k výuce cizího jazyka, ale současně východiskem pro další zkoumání dané problematiky. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím jako výbornou. 
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