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Předložená disertační práce se zabývá problematikou vyučovacích stylů učitelů na 

nefilologických fakultách vysokých škol, kteří realizují výuku angličtiny pro specifické účely. 

Jedná se o téma stále aktuální, neboť dostatečně jazykově vybavený odborník – absolvent 

vysoké školy je pro současný pracovní trh nezbytný. Je proto třeba zkoumat možné cesty, 

které vedou k efektivnímu osvojování odborného cizího jazyka. Tato disertační práce se 

zaměřuje na jednu z těchto možností s výzkumným zaměřením na vyučovací styly učitelů.    

Za cíl disertační práce si autorka staví ověřit, zda a jakým způsobem dodržují učitelé 

odborné angličtiny v nefilologických oborech na vybraných fakultách vysokých škol na 

Slovensku pravidla výuky odborné angličtiny (ESP) definované v odborné literatuře, a zda je 

jejich styl v souladu s principy vysokoškolské výuky zaměřené na studenta (SCL). 

V souvislosti s naplňováním cíle autorka zformulovala základní výzkumné otázky, na něž 

postupně reaguje v teoretické i empirické části disertační práce. 

Pro odůvodnění významnosti řešeného tématu vychází autorka v teoretické části 

logicky z celoevropských i národních dokumentů, které zakotvují podmínky výuky cizích 

jazyků. Zaměřuje se zde i na nižší stupně vzdělávání, což vzhledem k různorodosti organizace 

výuky cizích jazyků na ZŠ, SŠ a VŠ lze považovat jako méně relevantní ke zvolenému 

tématu. V celkovém vyznění uvedených poznatků se jeví pohled autorky na roli anglického 

jazyka (např. „společný jazyk všech vědních disciplín“, s. 10) jako protichůdný ke 

zdůrazňované rozmanitosti podporované evropskými institucemi.  

Teoretické uchopení tématu je v dalších kapitolách orientováno na popis principů 

výuky zaměřené na studenta (SCL) a především pak na popis vyučovacího stylu 

vysokoškolských učitelů (ESP). Základní pojmy nezbytné pro řešení disertační práce jsou 

poměrně dostatečně jasně definovány, pozastavit se lze u členění motivace, kterou autorka 

člení na instrumentální a integrační, přičemž je při objasnění druhého pojmu používán jen 

pojem „vnitřní“. Na začátku kapitoly věnované teoriím učení cizího jazyka zařazuje autorka 

přímou metodu (metodický koncept) k teoriím učení. V konci kapitoly pak se snaží 

usouvztažnit přínos jednotlivých teorií učení k výuce odborné angličtiny, ovšem využití 



behavioristického přístupu pro nácvik výslovnosti je postup zastaralý, kdy místo drilových 

cvičení jsou v současnosti mnohem více využívána cvičení s integrovaným přístupem.  

V subkapitole zaměřené na vyučovací metody se autorka dopouští určitých 

nepřesností. Uvádí např. pojem inovativní metody v protikladu k metodám tradičním. Pojem 

tradiční metody či tradiční výuka se objevuje i na dalších stranách textu (např. 67 a 68). Při 

obhajobě by bylo vhodné vysvětlit, co míní autorka pod tradičními metodami, neboť se jedná 

o nedefinovaný pojem. Rovněž zde přisuzuje výuce všeobecné angličtiny nebo na nižších 

stupních vzdělávání neexistující příznaky. Tvrzení (s. 68), že se gramatika na nižších stupních 

vzdělávání učí deduktivním způsobem, zatímco při výuce odborného anglického jazyka je 

používána induktivní cesta vyvozování pravidel, neodpovídá současné edukační praxi v cizích 

jazycích a v angličtině zvláště. Již delší dobu prosazovaný trend je zcela opačný. Obdobně 

nelze přijmout tvrzení na s. 64, že se ve výuce všeobecné angličtiny učí gramatika dříve, než 

je osvojována slovní zásoba. Ani popis struktury učebnic pro výuku všeobecné angličtiny 

neodpovídá realitě. Vyjádření (s. 62), že nejlepší jazykové kompetence prokazují absolventi 

gymnázií, by bylo vhodné podpořit reálnými výstupy např. z maturitních zkoušek. Autorka by 

se měla vyjádřit i k pojmu „gramatika slovní zásoby“ na s. 69. Principy výuky ESP popsané 

autorkou obsahují i téma hodnocení, v této souvislosti by bylo jistě zajímavé doplnit toto téma 

i problematikou chyb, analýzou chyb a jejich korekturou, tedy specifikovat, zda v této oblasti 

vykazuje výuka ESP určité zvláštnosti odlišné od výuky všeobecné angličtiny, a to z důvodu 

velkého motivačního momentu, který korektura chyb jistě obsahuje; rovněž způsoby 

sémantizace, vhodné pro výuku odborné angličtiny by si zasloužily zde své místo. Celkově se 

dá říci, že kapitola 5.10 včetně subkapitol je zpracována s menší znalostí reálného stavu 

edukační reality.  

Významným přínosem předložené disertační práce je její praktická část, v níž autorka 

zkoumala prostřednictvím pěti případových studií vyučovací styly vybraných 

vysokoškolských učitelů při výuce odborné angličtiny. Autorka dobře propracovala a popsala 

designe výzkumu, především lze pozitivně vyzdvihnout velmi dobře sestavený přehled 

postupu realizace případových studií v tabulkové formě na s. 95-99. Získávání dat bylo 

postaveno na principu triangulace, kdy výzkumnými technikami byl dotazník, pozorování a 

rozhovor. Výzkumný vzorek byl zvolen záměrným výběrem, autorka zkoumala vyučovací 

styl učitelů z různých fakult vysokých škol rozdílných studijních oborů. V úvodu definuje 

pojem „vyučovací styl“, i když jako první jsou uvedeny definice výuky bez vysvětlení 

bližšího vztahu k vyučovacímu stylu, samotný pojem je však dále dostatečně definován. 



K průběhu případových studií lze mít připomínku k situaci, kdy učitelé znali předem cíl 

pozorování, zda byla zohledněna možnost účelového přizpůsobení výuky předpokládaným 

očekáváním výzkumníka. Lze ovšem jednoznačně říci, že metody výzkumu byly zvoleny 

adekvátně ke stanoveným výzkumným cílům a i v souladu se standardy pro pedagogický 

výzkum. 

Z hlediska formální úpravy lze práci vyhodnotit jako akceptovatelnou, je možné 

vytknout pouze drobné formální nepřesnosti v psaní čísel (např. s. 27), absenci ISBN u 

seznamu bibliografických citací, neuvedení konkrétních stran pramenů, z nichž autorka 

čerpala. V některých případech je text práce členěn do kapitol či subkapitol ne zcela 

přesvědčivě, např. kap. 5.1 (s. 48) se má podle nadpisu věnovat krátké historii přístupů 

k učení a vyučování ESP, ovšem její obsah není tímto směrem zcela orientován, podobně 

kapitola 5.7 zaměřená na výukové materiály je pojata velmi obecně, bez konkrétnějších údajů. 

Uvedené nepřesnosti však nesnižují odbornou úroveň disertační práce a naopak lze pozitivně 

vyzdvihnout formulační stránku předložené práce, rovněž přílohy relevantně doplňují 

zpracovávanou problematiku. 

Lze říci, že obě části (teoretická i výzkumná) disertační práce přispěly k naplnění cíle 

práce. Realizovaný výzkum je jednoznačně přínosem pro zkoumanou problematiku a je 

možné jeho metodiku a výsledky využít v dalším výzkumu. 

 

Předložená disertační práce splňuje podmínky předepsané pro doktorské 

studium a doporučuji ji k obhajobě.  

 

 

 

 

V Praze dne 9. 6. 2016     PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. 

            katedra germanistiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


