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Lucie Šilarová se v předkládané práci zabývá multidisciplinární a z didaktického hlediska již dlouho 

populární oblastí mnohočetné inteligence. V českých podmínkách dlouhodobě podfinancovaného školství asi 

není překvapením, že se praktická aplikace konceptů Howarda Gardnera objevuje častěji v oblasti osobního 

rozvoje odborníků na řízení a lidské zdroje než ve státem placeném vzdělávacím systému. Jakákoli snaha pátrat 

po úrovni povědomí o tomto fenoménu mezi českými učiteli a po míře zapojení Gardnerových poznatků do 

výuky angličtiny je signálem užitečnosti zvoleného tématu. 

Teoreticky autorka uchopila téma poměrně přímočaře a vede diskusi od obecné úrovně konceptu 

inteligence během 20. století, přes specifický Gardnerův přístup až k vlastní úzce vymezené oblasti 

interpersonální inteligence. Praktickou část pak dělí na dva oddíly, a to analytický a dotazníkový. V prvním se 

zaměřuje především na obsahovou analýzu dvou učebnic, ve druhém na dotazníkové šetření mezi učiteli. Dá se 

předpokládat, že původním záměrem bylo postihnout zkoumaný fenomén co nejdůkladněji v kontextu českého 

vzdělávacího systému. Nicméně z popisu výzkumu a jeho výsledků spíše vyplývá přílišná šíře záběru, která 

nedovoluje dostatečný vhled do kvalitativního charakteru shromážděných dat (viz navržené body k diskuzi 

níže). Rovněž souvislost mezi oběma praktickými částmi není příliš jasná. Např. jak spolu souvisí zjištění, že 

třetina obsahu analyzovaných učebnic je věnována interpersonální inteligenci a třetina respondentů ví, co 

znamená mnohočetná inteligence, není jasné a text rovněž žádnou odpověď nepřináší. Tato nežádoucí 

heterogenita dat a absence korelace bohužel předznamenává podobu celé praktické části. 

 Co se týče formulační úrovně, text by zasloužil pečlivější editování. Nejedná se o závažná pochybení, 

nicméně práce by působila přesvědčivějším dojmem, kdyby se autorka vyvarovala negativní interference 

s mateřštinou (např. slovosled - str. 1 there has been mentioned the bridge), konsistentně dodržovala úzus 

citací v textu (str. 4 – úvodní citace bez uvozovací fráze; str. 7 – předposlední odstavec citován nestandardně; 

str. 8 – citace v druhém odstavci bez uvozovací fráze; str. 17 – předposlední odstavec dtto), či nevolila kolokace 

v angličtině neexistující (str. 4 – extremely essential). Tyto spíše drobnější nedostatky nezamezují pochopení, 

ovšem působí stylisticky rušivě.  

Navrhuji, aby se diplomantka při obhajobě vyjádřila k následujícím bodům: 

• Jak přesně chápat název práce interpersonal multiple intelligence, když dle zavedené praxe je 

interpersonální inteligence součástí mnohočetné inteligence a tím pádem není sama 

mnohočetnou, nýbrž singulární. Nadto na str. 62, Obrázek 17 je v názvu tento termín užit 

opačně, tj. multiple interpersonal. Měla autorka na mysli ještě jiné významy? 
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• Na základě čeho se autorka rozhodla formulovat svůj výzkumný záměr způsobem, který 

zastává výrazně psychologickou perspektivu? Nebylo by vzhledem k jejímu vzdělanostnímu 

zázemí logičtějším řešením výzkum směřovat opačně, tj. výrazně didakticky a pátrat po tom, 

jakým způsobem může interpersonální inteligence žáka pomoci rozvíjet jeho komunikační 

kompetenci a jak jsou možnosti tohoto rozvoje reflektovány v daných učebnicích a samotnými 

učiteli? 

• Na str. 24 autorka prohlašuje, že hlavním otázkou jejího výzkumu je, zdali a jakým způsobem 

se rozvíjí interpersonální inteligence na úrovni B2 v angličtině v českém vzdělávacím systému 

ve dvou nejběžnějších učebnicích. Není ovšem jasné, na co přesně se výzkum zaměřuje. Obě 

zmiňované učebnice jsou britské, a pokud autorka provádí obsahovou analýzu, jistě to nic 

nevypovídá o českém vzdělávacím systému (viz výše zmiňovaná nesourodost dvou 

praktických částí práce). Mohla by tuto skutečnost blíže vysvětlit? 

• Na předchozí bod se váže i následující dotaz: autorka tvrdí, že analyzuje dvě nejčastěji 

používané učebnice v českých školách a toto tvrzení zakládá na informacích z dotazníkového 

šetření. Bohužel již nezmiňuje jinou statistickou oporu, která by zahrnovala celou Českou 

republiku. Může okomentovat i jiná kvantitativní data než svá vlastní? 

• Na str. 32 se objevuje příklad cvičení z učebnice Maturita Solutions, str. 8, které využívá, 

popřípadě rozvíjí, nejen interpersonální, ale i intrapersonální inteligenci (viz část zadání – 

Does it sound like you?). Setkala se autorka s těmito hraničními příklady při analýze častěji? 

Vzhledem k tomu, že explicitně rozdíl mezi těmito dvěma inteligencemi nezmiňuje, považuje 

jej ve svém analytickém kontextu za nepodstatný? 

• Jak má čtenář rozumět informaci na str. 43 o tom, že každá učebnice má rozvíjet všechny 

inteligence stejným dílem a jelikož interpersonální inteligence je rozvíjena v 30% obsahu obou 

učebnic, je tato skutečnost pozitivní a v souladu s výše uvedenou premisou? Toto je sice na 

str. 67 ve čtvrtém odstavci částečně uvedeno na pravou míru, nicméně alespoň pokus o 

vysvětlení, proč dochází k této disbalanci, není učiněn. 

 

 

 

Práci doporučuji k přijetí, navrhuji hodnotit předběžně jako velmi dobrou až dobrou a ponechat 

konečnou známku na výsledku obhajoby. 

 

 

 

V Praze, 29. 8. 2014      PhDr. Klára Matuchová, Ph.D. 
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