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Předložená diplomová práce se zabývá vysoce aktuální problematikou jazykových cílů a 

postojů k jazykovým chybám ve výuce dospělých na českých jazykových školách. Autorka si kladla 

za cíl zmapovat, zda jsou ve výuce zohledňovány skutečné cíle a potřeby studentů, a jaké jsou postoje 

studentů a aktivních uživatelů jazyka k jazykové správnosti a jazykovým modelům.  

Práce je standardně rozdělena na část teoretickou a část empirickou. V části teoretické jsou 

vymezeny základní charakteristiky paradigmatu ELF a specifikuje, v čem se ELF liší od dalších 

pojmů, které reflektují terminologicky velmi komplikovanou situaci v oboru mezinárodních, či 

světových, angličtin (English as an International Language, EIL; World Englishes, WEs, atd.). 

Primárně však autorka vychází z teorií o angličtině jako lingua franca (English as a Lingua Franca, 

ELF), kterou vidí jako rozšíření paradigmatu „klasického“, tedy angličtiny jako cizího jazyka (English 

as a Foreign Language, EFL). Toto vidím jako vhodnější interpretaci pozice paradigmatu ELF (oproti 

kontrastivnímu pohledu původní verze DP). Vhodné je v souvislosti s tímto i vyjasnění definice ELFu, 

tady jako „funkční variety“. Velmi plodné je i začlenění post-normativního přístupu k výuce angličtiny 

(viz Dewey 2013).  

Dále byla nově zahrnuta sekce přehledová ukazující jednak, jak různé metody a přístupy 

k výuce angličtiny jako CJ přistupovaly k chybě; dále pak běžnou klasifikaci chyb. Tato sekce výrazně 

DP obohatila, protože ji zasadila do historického kontextu v rámci ELT.  

V oddílu 4 je uvedeno šest základních výzkumných otázek, ke kterým pak autorka v průběhu 

práce i v jejích závěrech odkazuje.  

Část empirická představuje vlastní výzkumný projekt a popisuje použitou metodologii. Byla 

zvolena metoda smíšená, pomocí níž autorka získala jak data kvantitativní, tak kvalitativní povahy. 

Cílovou skupinou byli dospělí studenti anglického jazyka v kurzech pro veřejnost na soukromých 

jazykových školách v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Volbu toho prostředí vidím vzhledem k tématu 

jako velmi vhodnou. Jako velkou přednost vidím, že autorka provedla pilotní studii (byť byla 

formulována v anglickém jazyce a ve zcela jiném prostředí na univerzitě v USA; University of Iowa), 

která prokázala funkčnost a validnost navrhovaného dotazníku. I v tomto ohledu autorka předvedla 

schopnost samostatné vědecké práce splňující přísná metodologická kritéria. Anonymní on-line 

dotazník (psaný v českém jazyce), byl v součinnosti se zástupci jazykových škol distribuován mezi 

frekventanty kurzů. Autorce se podařilo získat odpovědi od 230 respondentů ze 4 zvolených měst, což 

považuji za reprezentativní vzorek. Dále autorka provedla jedenáct hodin observací v hodinách. 

Všechny výsledky jsou prezentovány v přehledných tabulkách a jsou doplněny komentářem a 

analýzou.  

Jedním z hlavních zjištění je, že studenti jsou v komunikaci výrazně orientovaní na úspěch a 

porozumění. Jazyková správnost však též zaujímá významné postavení na žebříčku priorit studentů. 

Respondenti prokazují větší toleranci k jazykovým modifikacím u partnerů v komunikaci než u sebe 

samých.  

  Pokud jde o kategorii cíle, bylo na základě observací zjištěno, že cíle studentů jsou ne vždy ve 

výuce reflektovány. Na jedné straně měli studenti možnost naplňovat své cíle týkající se procvičování 

a upevňování gramatických pravidel angličtiny, na straně druhé měli v hodinách velmi málo prostoru 



pro aktivní použití jazyka a jazykově kreativních aktivit. Dále se ukazuje, že se respondentů prolínají 

cíle typické pro obě zmiňovaná paradigmata. Diplomantka při vyvozování závěrů dobře usouvztažňuje 

poznatky získané oběma metodologickými postupy a dospívá tak k poznatkům, které vzhledem 

k tomuto postupu, i vzhledem k množství nashromážděných dat, můžeme považovat pro tuto cílovou 

skupinu za generalizovatelné. Jako takové by mohly a měly mít dopad na přípravu nejen studentů, ale 

měly by být zohledněny i v přípravě pedagogů na VŠ i v soukromém komerčním sektoru. 

Hodnocení vzniku práce 

Velkou předností práce je výběr velmi aktuálního tématu, které z tohoto pohledu ještě nebylo 

v České republice prozkoumáno. Autorka prokazuje velký přehled o současném dění v rámci oboru. 

Práce je velmi dobře uchopena metodologicky. V části teoretické bych ještě uvítala jasnější zasazení 

celé problematiky do širších aplikovaně-lingvistických souvislostí. Toto je velmi složité, protože 

vědecké uchopení ELFu stále krystalizuje, takže toto není možné čekat od diplomové práce; i tak by 

bylo dobré vyjasnit, jak nové pojmy (např. languaging, language modifications, atd.) přesně zapadají 

do zavedeného pojmosloví; případně jak by bylo možné ve světle nových poznatků nově redefinovat 

běžné ELT pojmy jako accuracy, fluency, correctness, atd.  

V průběhu psaní práce měla autorka zpočátku problémy s přesnými citacemi z odborné 

literatury (závorky, stránkování, atd.), chyběl jí kritický odstup k odborné literatuře a někdy měla 

sklony vyvozovat osobní závěry bez opory v sekundární literatuře. V průběhu práce na této DP, i díky 

paralelní publikační činnosti však prokázala, že je schopná se s těmito úskalími vědecké práce 

vyrovnat a výsledný produkt je již na dobré odborné úrovni.  

Velký kvalitativní posun vidím i od verze původní k této přepracované verzi, která má jasněji 

vymezené téma, cíle, méně repetitivní charakter některých pasáží a tedy celkově přehlednější 

strukturu.  

Připomínky a doporučení - Pravopis, gramatika, citace, styl, prezentace dat 

V původních verzích textu bylo též poměrně značné množství pravopisných a stylistických chyb a 

nepřesností v citacích a bibliografických údajích (viz výše); tyto nedostatky se ale studentce v průběhu 

práce podařilo výrazně vylepšit.  

 

Gramatické, pravopisné a jiné chyby jsem vyznačila v tištěné kopii; namátkou pouze několik příkladů:  

o str. 31 „Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.“; str. 34 „reported…reported“, str. 37 PPČ č. 

53, str. 38 „commnet“, str. 39 citát v PPČ č. 55 (zároveň chybí číslice 55), str. 43 PPČ č. 

43 „describe“ místo „described“, č. 60 chybí čárka, str. 44 „has been“ – mělo být „have“, 

ibid. dvě chyby v PPČ č. 61, str. 46 „hypotheses“ – vynechány, nahrazeny „research 

questions“, str. 54 „utopic“ – „utopian“??, str. 74 „with lesser focus“ – „less focus“?? 

o str. 47, Fig. 7 – doporučila bych řadit zaměstnání sestupně dle četnosti  

o příležitostné užití neformálních konstrukcí a formulací, např. str. 72 „this result could have 

been somehow expected“  

o str. 86 „learner English“ – chybí český ekvivalent  

o chybí seznam příloh mimo vlastní práci (CD s daty, záznamové archy z observací) 

Argumentace 

Stále v textu najdeme místa, kde tvrzení místy nejsou přesně doložena citáty z odborné literatury, 

takže mohou působit nepodloženě, např.:  

o  str. 34 „resembles the fluidity of ELF which is inherently found in ELF situations“ chybí 

odkaz na to, kteří autoři mluví o „fluidity of ELF“ 

o Některé argumenty v textu logicky nenavazují: např. str. 36, PPČ „While…., therefore…“  



o str. 53 „general strategies of successful communication“ chybí odkaz na odbornou ELF 

literaturu a str. 76 „focus among accuracy and other strategies or/and aspects of successful 

communication.“ opravit „and/or“  

 Též chybí vysvětlení pojmu „successful communication (odkaz na jiné místo 

v práci, či odkaz na sekundární literaturu); Které strategie a aspekty úspěšné 

komunikace jsou myšleny?! 

 Otázky k obhajobě:  

1. Jak autorka vidí tvrzení že „z úst pedagoga nikdy nesmí zaznít jazyková chyba“, […] „žák 

musí mít […] vždy pocit, že to, co je dáno v učebnici nebo řekne učitel, je spolehlivě správné, 

zaručené, a tedy vhodné k napodobování, bezpečnému sledování“ (Choděra 2006: 52). 

Pozorovala autorka toto v praxi? Jak se toto slučuje s poznatky o učitelích, kteří jsou sami 

nerodilí mluvčí? Je toto opravdu cílem ve světle poznatků o „varietě“ ELF? 

2. Na základě studia současné odborné literatury na toto téma [např. Alsagoff, L. S., Guangwei, 

H., McKay, S. L., & Renandya, W. A. (2012) a Matsuda, A. (2012)] které konkrétní 

dovednosti / techniky / metody by autorka doporučila učitelům na JŠ tak, aby (jak se v práci 

tvrdí) mohli lépe směřovat k realizaci cílů studentů? Jaká konkrétní doporučení můžeme 

aplikovat ve výuce, zaujmeme-li „post-normativní“ přístup k chybě?  

 

Shrnutí: Předložená práce má přehlednou logickou strukturu, což je kvalitativní posun od verze 

předchozí. V práci jsou jasně vymezené cíle a dobře propracovaná teoretická východiska. Předností 

práce je metodické zpracování empirického výzkumu a fakt, že byla provedena pilotní studie. Cílová 

skupina – tedy studenti jazykových škol - je vzhledem k tématu a k vlastní autorčině praxi zvolena 

vhodně. Množství respondentů je vysoké. Závěry práce odpovídají na předem výzkumné formulované 

otázky. Práce obsahuje všechny formální náležitosti, je napsaná kvalitním odborným stylem 

s vynikající úrovní angličtiny.  

 

Závěr: Jak vyplývá z výše uvedeného, práce Bc. Jiřiny Dunkové splňuje požadavky kladené na 

diplomovou práci. K obhajobě ji proto doporučuji a předběžně hodnotím známkou výborně. 
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