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Mgr. Ivy Koutské
předkládané k obhajobě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Paní Mgr. Iva Koutská (dále doktorandka) absolvovala v roce 2007 na Filozofické fakultě (dále
FF) Ostravské univerzity v Ostravě dvouoborové učitelské studium anglického jazyka
a literatury a německého jazyka a literatury pro střední školy.
V letech 2007–2009 vyučovala oba jazyky na gymnáziu v Ústí nad Labem. Od roku 2009
působila na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále UJEP), a to:
- na FF UJEP jako lektorka německého jazyka;
- na Pedagogické fakultě UJEP/katedře anglistiky jako odborná asistentka;
- na UJEP jako koordinátorka studia na Univerzitě třetího věku (dále U3V) a jako
lektorka anglického a německého jazyka.
Od roku 2013 čerpá mateřskou a rodičovskou dovolenou.
V roce 2010 byla na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze přijata do kombinovaného
doktorského studia v programu Didaktika konkrétního jazyka. Studium realizovala při Ústavu
anglického jazyka a didaktiky. Školitelkou doktorandky byla stanovena doc. Pavla Zajícová.
Během své profesní dráhy byla doktorandka manažerkou či spoluřešitelkou šesti projektů,
z nichž čtyři souvisely s tématem dizertační práce:
2012–2013: Network of Educators of Foreign Language Teachers NEFLT (ESF ČR OP VK CZ.1.07/2.4.00/31.0074)
– manažerka.
2009–2012: Posilování kompetencí VŠ-pracovníků pro rozvoj konkurenceschopnosti vysokého školství
v Ústeckém kraji POKROK (ESF ČR OP VK) – asistentka, od roku 2011 manažerka.
2011: Organizace a realizace kurzů a studijních oborů U3V (Rozvojový decentralizovaný projekt MŠMT) –
řešitelka/koordinátorka dílčí části.
2011: Rozvoj univerzit třetího věku na českých vysokých školách (Rozvojový centralizovaný projekt MŠMT) –
řešitelka/koordinátorka dílčí části.
2010: Inovace kurzů Univerzity třetího věku na UJEP a realizace dalších nových kurzů (Rozvojový
decentralizovaný projekt MŠMT) – řešitelka/koordinátorka dílčí části.
2010: Rozvoj vzdělávání seniorů v rámci U3V na českých vysokých školách (Rozvojový centralizovaný projekt
MŠMT) – řešitelka/koordinátorka dílčí části.

V rámci projektu NEFLT/2012–13 dostala doktorandka možnost zkoumat fungování U3V
rovněž v zahraničí, a to ve Skotsku a v Maltské republice. Vypracovala dvě případové studie,
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jež integrovala do dizertační práce. Zjištěné poznatky využila ke srovnání s fungováním U3V
v České republice.
Problematice vzdělávání seniorů na U3V a výuce cizích jazyků u seniorů/účastníků U3V se
doktorandka věnovala v několika vystoupeních na konferencích Asociace U3V, konferencích
Institutu celoživotního vzdělávání Mendelu, konferencích UJEP a v deseti tištěných
publikacích uvedených níže.
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Doktorandka složila v řádných termínech předepsané zkoušky včetně státní závěrečné
doktorské zkoušky. Ve své dizertační práci Specifické aspekty výuky cizích jazyků
u seniorů/účastníků univerzity třetího věku zkoumá vybrané makrodidaktické faktory
a mikrodidaktické aspekty výuky cizích jazyků na U3V. Ve třech případových studiích
srovnává a hodnotí uplatnění modelů U3V – francouzského na příkladu U3V v České
republice, britského na příkladu U3V ve Skotsku a jejich kombinace na U3V v Maltské
republice. Případovou studii věnovanou U3V v České republice prohlubuje v kvantitativněkvalitativní studii zaměřené na U3V/UJEP.
Konstatuji, že doktorandka se svědomitě seznámila s multidisciplinární odbornou literaturou
k vzdělávání dospělých, k univerzitám třetího věku, k vzdělávání seniorů a k výuce cizích
jazyků u seniorů a integrovala dosavadní poznatky do svého výzkumu. Svou dizertační práci
vypracovala samostatně.
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Z výsledků její práce vyplývají podněty pro programy U3V, učitele i studující seniory (jde
např. o potřebu řešit napětí mezi zaměřením na jazykové prostředky a řečové dovednosti,
o volbu učebních témat a textů…) i otázky pro další výzkum a pro vzdělávání učitelů (např.
k rozdílům mezi výukou pro mladší studenty a seniory nebo k zacházení s heterogenitou
seniorů…).
Vážím si doktorandčina étosu, jejího zaujetí pro zvolené téma. Také oceňuji skutečnost, že
v empirické části práce spojila široký srovnávací pohled na koncepty U3V ve třech zemích
s detailními pohledy v případové studii U3V/UJEP.
Dizertační práci Mgr. Ivy Koutské považuji za hodnotný příspěvek k dosavadnímu poznání,
a proto ji doporučuji k obhajobě.
V Ostravě 14. března 2016

doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D.

