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K aktuálnosti zvoleného tématu  

Disertační práce Sandry Kotlebové je věnována výuce odborného anglického jazyka (ESP) na 

nefilologických fakultách. Slovy autorky (s. 47 posuzované práce): „ESP predpokladá, že 

odborný jazyk sa učia zvyčajne dospelí ľudia, ktorí už majú určité znalosti a jazykové 

zručnosti z angličtiny. Program ESP je preto postavený na hodnotení účelov, potrieb a 

funkcií, pre ktoré sa znalosť angličtiny vyžaduje. […] Učiteľ ESP najprv musí analyzovať 

potreby študenta, navrhnúť aký dizajn bude mať výučba […] a tiež prispôsobovať svoj štýl 

výučby v priebehu vyučovacieho procesu v závislosti na tom, čo sa študenti učia vo svojom 

odbore a napokon reflektovať spätnú väzbu od študenta.“  

Z citátu vyplývá, že pozornost disertace se zaměřuje na pojetí výuky orientované na studenta 

(SCL), a to podle standardů a směrnic pro zabezpečení kvality v evropském vysokoškolském 

prostoru (ESG: Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 

Education Area). Disertantka se lingvodidakticky opírá o nové progresivní přístupy k výuce 

cizího jazyka, resp. angličtiny, např. v kontextu teorie tzv. „shluků“ a „vzorců“ (s. 74 – 75) 

vedoucí k překonávání izolace mezi výukou gramatiky a slovní zásoby i k aktivitě studentů při 

vlastním objevování jazykových pravidel. V empirické části se autorka věnuje kvalitativní 

analýze vyučovacích stylů vysokoškolských učitelů s cílem zjistit míru jejich souladu s principy 

výuky orientované na studenta podle ESG. Součástí cílů výzkumu je zjišťování kvality 

motivování studentů ke studiu.  

Téma je pro pedagogiku, resp. didaktiku, která je jako obor zodpovědná za realizaci 

kurikulárních požadavků, aktuální a zároveň tradiční již proto, že se týká kvality výuky. Nadto 

ve vzdělávacím oboru, který je vzhledem k univerzální uplatnitelnosti angličtiny 

v akademickém prostředí velmi významný.  

Závěr  

Téma disertace je aktuální a vyhovuje současnému vývoji oboru disertace.  
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K cílům a jejich splnění 

Autorka při stanovení cílů respektuje normativní kurikulární hledisko s oporou ve 

standardech a směrnicích pro zabezpečení kvality v evropském vysokoškolském prostoru 

(ESG: Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education 

Area). Zjišťování poznatků o kvalitě výuky v empirickovýzkumné části práce je založeno na 

designu vícepřípadové studie, jejímž prostřednictvím S. Kotlebová porovnává vyučovací styly 

probandů, zjišťuje jejich podobnosti, způsoby motivování studentů k studiu odborné 

angličtiny a faktory, které vedou k odlišnostem, resp. shodám ve vyučovacích stylech 

vybraných učitelů. Ve studii je zkoumáno pět (účelově) vybraných učitelů z nefilologických 

fakult a oborů různého zaměření. 

Výběr odborných zdrojů v teoretické části práce, výklad poznatků a koncepci i realizaci 

výzkumu považuji za solidní a přínosné pro celkový přehled o zkoumané problematice. 

Autorka v textu celé práce udržuje jednotící výkladovou linii koncentrovanou kolem nároku 

na kvalitní výuku odborné angličtiny. Z této pozice přistupuje i k syntéze zjištění 

z vícepřípadové studie. Konstatuje, že u všech sledovaných vyučujících výuka odpovídala 

kvalitativním požadavkům (s. 128): „nami vybraní učitelia odbornej angličtiny na 

nefilologických fakultách vysokých škôl na Slovensku dodržiavajú všetky princípy výučby ESP, 

ktorá má svoje špecifiká a odlišuje sa od výučby všeobecnej angličtiny a zároveň sú všetky 

skúmané štýly výučby v súlade s princípmi výučby zameranej na študenta (SCL)“. Celkově 

optimistický výsledek je příznačný pro hodnotící vyznění případové studie, která ve 

výsledcích nepřináší překvapivá zjištění s ohledem na dosavadní znalosti o vzdělávací praxi, 

včetně konstatování snižující se úrovně připravenosti studentů (s. 134).   

Při porovnávání determinant vyučovacích stylů zkoumaných učitelů autorka všeobecně 

shrnuje (s. 129): „Hoci všetci nami pozorovaní učitelia dodržiavajú princípy výučby ESP, 

výučba u každého z nich bola úplne odlišná, aj keď metódy boli rovnaké. […] Kým pre 

niektorých je primárne dôležité pracovať s odborným textom a mať dostatočne bohatú 

slovnú zásobu v odbore, iní preferujú nácvik a osvojenie si zásadných komunikačných 

modelov pri prezentáciách v anglickom jazyku.“  Spojení citovaných dvou vět není zcela jasné 

a vyzývá k upřesnění terminologie: v jakém smyslu lze mluvit o tom, že vyučující používají 

stejné (rovnaké) metody, jestliže jedni preferují práci s textem, druzí oproti tomu osvojení 

komunikačních modelů při prezentacích? Jak v tomto případě vysvětlit shodnost metod 

zároveň s konstatováním, že výuka byla úplně odlišná?  

Uvedený příklad má být poukazem k obecnějším charakteristikám posuzovaného textu. 

Jednak by mu prospěla preciznější strukturace a větší logická ukázněnost výkladu, který by 

měl více respektovat souvztažnost nadřazených, podřazených a souřadných pojmů a 

přesněji, resp. funkčněji zacházet s definicemi termínů. Je to zvlášť důležité proto, že se 

jedná o kvalitativní výzkumný design, který nemá stejně silné pojistky proti nadmíru volnému 

užívání a strukturaci pojmů jako kvantitativní přístup postavený na kategorizaci proměnných. 

Za druhé by mělo být explicitněji zpracováno a v textu zohledněno téma vztahů mezi 
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oborově didaktickou a obecně pedagogickou stránkou autorčina přístupu ke zkoumaným 

jevům. Výzkum vyučovacích stylů by mohl totiž být přínosný právě náhledem na to, jak se 

specifické nároky na učení a utváření učebního prostředí promítají do způsobu práce učitelů 

ve výuce. Možná právě v tom se skrývají hlubší souvislosti autorčina výše citovaného 

přesvědčení o shodnosti metod a rozdílností výuky. Autorka sama v textu na vztahy mezi 

pedagogickým a oborově didaktickým hlediskem naráží, kupř. při konstatování specifik ESP 

oproti (s. 46: „Primárne existujú dve úrovne, v ktorých sa práca učiteľa ESP odlišuje, a síce, 

učiteľ ESP musí riešiť vo svojej výučbe analýzu potrieb, dizajn syláb, tvorbu alebo modifikáciu 

študijných materiálov a tiež musí zvážiť spôsob hodnotenia. Druhá špecifická úroveň ESP 

práce učiteľa spočíva v tom, že žiadny ESP učiteľ nebol trénovaný počas svojho štúdia na 

prácu v takejto odbornej oblasti.“).  

Podstatné pro posuzování disertace je, že autorka shromáždila a uceleně vyložila mnoho 

poznatků o specifických stránkách výuky ESP a jejich konkretizacích ve vyučovacích stylech 

vysokoškolských učitelů, takže na její práci bude možné navazovat v dalších detailněji 

zaměřených studiích.   

Závěr:  

Cíle disertace byly splněny v rozsahu a kvalitě odpovídající standardním nárokům oboru 

disertace.      

  

Ke zvoleným metodám disertace 

Metody použité v disertaci (jejich výklad na s. 78 n.) jsou vyhovující pro zodpovídání 

položených výzkumných otázek a pro plnění stanovených cílů. Výzkum je koncipován jako 

vícepřípadová studie sestavená z pěti případů, přičemž za jednotlivý případ autorka považuje 

„výučbový štýl vysokoškolského učiteľa odborného anglického jazyka“ (s. 78). Konceptuální 

rámec, do něhož je studie zasazena, je v disertaci objasněn v kapitolách 4 – 5.13, 

zohledňujících zejména konsenzuální, v kurikulárních dokumentech uváděné požadavky na 

kvalitu výuky anglického jazyka, které autorka autentifikovala prostřednictvím vlastní 

didaktické zkušenosti. Kromě toho se disertantka věnuje výkladu svého klíčového pojmu 

„vyučovací styl“ (s. 75 – 86), včetně zohlednění dotazníku Teaching Style Inventory, který byl 

použit při triangulaci.      

Výběr vzorku případů byl účelový, zaměřený na zachování ucelenosti interpretačního rámce 

a na možnost získat podnětné poznatky v souladu s cíli výzkumu (srov. s. 87 – 89).  Data byla 

získávána ze tří hlavních zdrojů: rozhovor, pozorování, dotazník. Potřebný rozsah pozorování 

(zde jedna vyučovací jednotka v rozsahu více vyučovacích hodin) je otevřený k diskusi, 

argumentace autorky by stála za další (hlubší) zdůvodnění, protože analýza byla zaměřena 

nikoliv na mikrostrategie, ale na celkový způsob výuky zejména s ohledem na uplatňování 

zřetele ke studentům. Nicméně, pozorování bylo v triangulaci doplněno výše uvedenými 

dvěma dokreslujícími metodami.   
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Pro zpracování výzkumných údajů si autorka zvolila metodiku zakotvené teorie (srov. s. 91 

n.). Problém vidím v tom, že jinak – z popisu autorky soudě – korektní postup nevyústil do 

formulace zakotvené teorie. Bylo by proto zapotřebí vzdát se ambice na zakotvenou teorii a 

připustit jen využití některých prvků její metodiky zpracování údajů. Ostatně, zastřešujícím 

výzkumným designem má být vícepřípadová studie, nikoliv zakotvená teorie.     

Vcelku je využití metod v přijatelné míře přiléhavé a korektní, je vhodné pro zkoumanou 

komplexní tematiku a přináší dostatečně důvěryhodné výsledky.  

Závěr:  

Metody disertace vhodně odpovídají tematice posuzovaného díla a jsou užívány korektně 

v souladu se standardními nároky oboru disertace.      

 

K výsledkům disertace a k jejímu poznávacímu přínosu 

Předcházející části posudku přinášejí informace o tom, že disertační práce Sandry Kotlebové 

přinesla kvalitní výsledky a je pro svůj obor přínosná.  

Závěr: 

Výsledky disertace přinášejí původní poznatky a jsou přínosné jak pro rozvoj teoretického 

diskurzu oboru, tak pro jeho aplikační uplatnění v edukační praxi.    

 

Celkový závěr posudku 

Disertace splňuje podmínky standardně kladené na práce tohoto typu v daném oboru a 

doporučuji ji k obhajobě.  

 

 

                      Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.  

V Plzni dne 27. května 2016     


