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Autorka si klade za cíl zmapovat, jak studenti angličtiny v českých jazykových školách nahlížejí 
na problematiku chyb a jazykových norem, zda jim více záleží na tom, aby se naučili produkovat 
pokud možno co nejsprávnější jazyk, nebo zda se jsou ochotni spokojit s méně dokonalým 
projevem, pokud dosáhnou cíle dorozumět se. Vychází z paradigmatu angličtina jako lingua 
franca (ELF), který pro účely mezinárodní komunikace vybízí k větší toleranci k chybám a k 
odklonu od snahy dosáhnout při učení se angličtiny úrovně rodilého mluvčího a který staví 
schopnost dorozumět se za každých okolností před schopnost vystříhat se chyb.

Práce je přepracovanou verzí neobhájené DP z ledna 2014. V posudku se zaměřím i na to, jakým 
způsobem se autorka postavila k výhradám vůči verzi původní.

V teoretické části autorka vymezuje problematiku ELF, přičemž velmi dobře pracuje s 
literaturou. Velký posun ve srovnání s původní verzí spatřuji v tom, že autorka již nevytváří 
umělou opozici mezi ELF a EFL, ale vidí v ELF rozšíření jednoho z možných pohledů na EFL. 
Současná podoba práce tak vyznívá mnohem méně ideologicky, zato více odborně. 
Problematické je snad jen nejasné vymezení se k úloze normy – autorka v ní spatřuje spíše 
překážku pro učení a komunikaci, ačkoliv je to právě globální znalost normy, co umožňuje 
globální užití angličtiny jako mezinárodního jazyka. Část definující paradigma ELF byla výrazně 
zjednodušena, což je ku prospěchu věci, Nově se objevuje oddíl o historii přístupu k chybě ve 
vývoji ELT a SLA, což bylo závažným opomenutím původní verze. Zachován je poměrně 
problematický pohled na chybu jako inovaci či modifikaci, což by implikovalo záměrnost 
chybování, zatímco chyba je bezděčným projevem doprovázejícím produkci jazyka. Osobně bych 
se ke konceptům inovace, modifikace či kreativita jako možným označením pro chybu stavěl 
poněkud kritičtěji.

Dále jsou v teoretické části pojednány cíle jazykové výuky – u ELF jimi má být výradně úspěšná 
komunikace (která však v práci není definovaná, není tedy jasné, co tím autorka míní), zatímco 
u EFL má jít více o přiblížení se k normě rodilého mluvčího. To nepovažuji za zcela přesné, 
vždyť dnešní vyučování CJ vychází primárně ze Společného evropského referenčního rámce, 
který je založen na popisu kompetencí, tedy toho, co uživatelé dokáží v jazyce udělat, ale který 
jen v náznacích ukazuje, jak toho má být dosaženo. Za zamyšlení stojí i otázka, zda je možné 
stavět do protikladu správnost a srozumitelnost. Jakkoliv správnost není zárukou srozumitelnosti, 
mnohem více ji napomáhá než nesprávnost či nepřesnost.

Celkově nicméně v teoretické části spatřuji velký posun k lepšímu a považuji ji za velmi dobře 
napsanou. Je pouze škoda, že zůstáváme zcela na úrovni teoretizování a vůbec se nedozvídáme, 
jak si ELF své přístupy představuje v praxi – v jazykové učebně či v jazykových učebnicích.

V praktické části jsou nejdříve formulovány výzkumné otázky. Jsou jasně formulované, logické a 
mají oporu jak v relevatním výzkumu, tak v autorčině učitelské praxi. Překvapivé je v celé 
empirické části užívání první osoby. Přehledně je popsána metodika výzkumu a její volba, výběr 
vzorku a designu piloáže. Dále popisuje pilotáž a její analýzu, která vedla k formulování finální 



verze dotazníku. Oceňuji provedení pilotáže a její rozbor, jistým handicapem je, že byla 
provedena v jiném jazyce než verze finální. Je škoda, že při pilotáži nebyla odhalena zavádějící 
operacionalizace proměnných accuracy a fluency u otázek č. 10 a 11. 

Vlastní analýza dat je u některých otázek (4, 7, 9–11) problematická. Autorka pracuje v 
dotazníku s likertovými škálami, ale data vyhodnocuje jako aritmetický průměr, aniž by uvedla 
standardní odchylku či rozptyl. Užívání průměru u nominálních dat je nevhodné. Rovněž je 
zvolen ne zcela vhodný typ grafu pro zobrazení výsledků, namísto zvoleného sloupcového grafu 
měl ideálně být použit histogram. Takto je zpětná analýza dat čtenářem v podstatě nemožná. Na 
str. 49 nesouhlasím s analýzou dat u otázky č. 2 – domnívám se, že na základě výsledků z 
dotazníku není možné tvrdit, že většina účastníků komunikuje primárně s nerodilými mluvčími. 
Na tyto nedostatky jsem upozorňoval již v předešlém posudku. Naopak oceňuji reflexi u 
problematické otázky č. 6. Při analýze dat autorka postupuje mnohem opatrněji než v původní 
verzi, uvědomujíc si omezení plynoucí z formulace dotazníku a charakteru získaných dat. 

Pozitivem práce jsou i provedená pedagogická pozorování, jejichž shrnutí je cenné a dobře 
ilustruje situaci v jazykových školách. I zde je oproti původní verzi práce kvalitativní posun od 
dogmatického zamítnutí přístupů jazykových škol ke střídmější, realističtější analýze. 

Práce je napsána výbornou angličtinou, jazykové problémy, které jsem vyznačil v textu DP 
pramení spíše z nepříliš důsledné korektury. 

Závěr
Autorce se podařilo splnit zadání DP, z větší části pak i odstranila nedostatky z původní verze. 
Podařilo se jí prokázat, že je schopna pracovat s rozsáhlou literaturou a objemem dat a že se 
dokáže pozitivně postavit i k přepracování rozsáhlé práce. Práci doporučuji k obhajobě a s 
ohledem na výše uvedené výhrady ji předběžně hodnotím jako velmi dobrou.

PhDr. Tomáš Gráf
17.8.2014

Otázky k obhajobě:
Prosím o vysvětlení věty "Once it was observed that a student tried to be creative with English 
within the native norm." (str. 67) a "Language creativity was observed only in case of one student 
and it was an example of linguistic creation within NS norms and rules." (str. 69).
Nakolik je realistické, aby se studenti v JŠ neustále dotazovali po smyslu toho, co dělají, jak je 
popisováno např. na str. 73?
Na str. 79 se uvádí, že: "The students and their goals appear to be gradually moving in the 
direction of English use in international settings..." Existuje nějaký longitudinální výzkum, který 
by v lokálním kontextu tento posun dokládal?


