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Hodnocení studia
Doktorské studium Evy Složilové, které začalo v r. 2008, lze rozdělit do tří etap. Tu první
představuje hledání adekvátní metodologie pro splnění vytčených výzkumných cílů. E.
Složilová, velmi dobře obeznámena s anglo-americkou aplikovanou lingvistikou, uvažovala o
různých možnostech komplexního využití arabského textu při výuce arabského jazyka a
především při testování čtenářského behaviorismu vysokoškolských studentů arabistiky.
Zásadním rozhodnutím, které ovlivnilo další vývoj výzkumného projektu, bylo postavit ji na
metodě smíšeného výzkumu vycházejícího z filozofie pragmatismu. Ve druhé etapě se
autorka práce zaměřila na zadání a hodnocení strategií, které studenti arabštiny používají při
hlasitém a tichém čtení zadaného textu. Výsledkem třetí etapy, v níž se doktorandka věnovala
vymezení vhodného vzorku studentů moderní spisovné arabštiny, bylo vyčlenění tří
homogenních skupin z FF MU v Brně, FF UK v Bratislavě a FF UK v Praze.
Hodnocení disertační práce
Předkládaná disertační práce představuje významný badatelský přínos v oblasti poznání
metodologie a praxe testování moderní spisovné arabštiny (MSA). Jádro práce vychází z
komplexní analýzy pojmu jazykové způsobilosti zohledňující sociolingvistické aspekty výuky
MSA, jakož i referenční rámce uplatňované v evropských a amerických institucích
zabývajících se výukou tohoto jazyka. Vysokou výpovědní hodnotu mají ty části práce, které
se zabývají výběrem testového textu. Právě zde zúročila autorka výzkumu své bohaté
zkušenosti s výukou arabštiny a potažmo i angličtiny. Prokázala nejen vysokou míru
badatelské erudice a metodologické připravenosti, ale i pedagogické intuice, díky níž
dokázala charakterizovat všechna jazyková, tematická a žánrová hlediska nezbytná pro výběr
daného textu. Dr. E. Složilová dospěla ve své disertační práci k řadě důležitých závěrů, jejichž
význam pro výuku a testování arabštiny ocení všichni ti, kteří se budou této problematice
věnovat.
Závěr
Práce PhDr. Evy Složilové, M.A. zcela splňuje požadavky standardně kladené na disertační
práci, proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení klasifikačním stupněm „výborně“.
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