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A. Požadované náležitosti diplomové práce: 

Legenda: ztučněný text v příslušném poli vyjadřuje hodnocení posuzovatelem. 

 
           A            B          C           N 

1. Cíl Formulace 

obsahově funkční, 

formulačně 

zřetelná. 

Nedostatky 

v obsahové a/nebo 

funkční formulaci. 

Nefunkční 

formulace formálně 

(např.příliš obecná) 

i obsahově. 

Chybí.  

2. Závěr Shrnuje práci jako 

celek, přesahuje 

obsah DP v jeho 

hlubší reflexi a 

hodnocení, reaguje 

na cíle, obsahuje 

argumentované 

stanovisko autora. 

Mezi A a C Popisuje obsah, 

neobsahuje širší 

reflexi problému, 

nehodnotí nebo 

neobsahuje 

stanovisko autora, 

neváže se k cíli. 

Chybí. 

3. Odkazy a citace Vše 

dokumentováno, 

zřejmé oddělení 

převzatého a 

vlastního. 

Nezřetelné oddělení 

převzatého a 

vlastního, drobné 

nedostatky 

v citacích a 

seznamu literatury. 

Chybějící odkazy, 

nepřesné, nesprávně 

uváděné infor. 

zdroje, seznam liter. 

neodpovídá citacím, 

apod. 

Nevyhovuje. 

4. Formální 

náležitosti 

(anotace, klíčová 

slova, angl.název, 

rozsah) 

Ano Neúplné:  DOPLNIT při 

obhajobě: 

Nevyhovuje zcela. 

5. Jazyková 

úroveň 

Vhodná větná 

stylistika a 

gramatická 

správnost. 

Drobné nedostatky 

ve stylistice a/nebo 

gramatice. 

Výraznější 

nedostatky (doplnit 

příklady): 

Nevyhovuje zcela. 

 

 

B. Kvalita diplomové práce: 

Legenda: ztučněné písmeno  vyjadřuje hodnocení posuzovatelem.  

A = kvalitní zpracování, B = dílčí nedostatky, C = závažnější nedostatky, N = nevyhovuje 

 

Teoretická úroveň, resp.část 
Úroveň odbornosti textu včetně používání odborné terminologie a dovednosti 

vymezit problém k řešení 

          

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Logická struktura výkladu           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Argumentace soudů je obsažena a je funkční           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Funkční provázanost teoretické a praktické části                                            



A B C N 

Odborná literatura: množství a kvalita zdrojů včetně zahraničních, aktuálnost.           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Autorský přínos           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

 

Empirická úroveň, resp. část 
Vymezení úkolů (cílů)            

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Charakteristika výzkumného šetření (metodologický základ) a/nebo zdůvodnění 

empirických postupů 

          

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Dokumentace výzkumu (čas, místo, postup) nebo praktických činností           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Interpretační nebo reflektivní úroveň empirických údajů           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Autorský přínos           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

 

C.   Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce DP: 

 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

 
Jak uvedeno výše v tabulkovém přehledu, hodnotím práci Pavly Vanhaeren jako velmi kvalitní a 

přínosnou, a to v řadě ohledů. Předně oceňuji, jak se autorka vyrovnala s rešerší pojmů 

autentické učení, autentické materiály, neboť v této oblasti nalézáme v odborné literatuře jen dílčí 

zmínky nebo krátké kapitoly. Jelikož v českém prostředí jsou tyto termíny rozpracované jen 

minimálně, vítám a blahopřeji autorce, že čerpala z publikací zahraničních autorů. Vyhledání, 

utřídění, kompilace těchto zdrojů do smysluplné syntézy a dále pak jejich překlad do češtiny jsou 

mimořádně záslužným přínosem diplomantky rozšiřujícím naše poznání v oblasti didaktiky cizího 

jazyka. Autentické materiály totiž představují prokazatelně efektivní doplněk výuky cizího jazyka, 

zejména v oblasti motivace žáků a přiblížení výuky reálnému životu.  

V empirické části práce chci vyzdvihnout promyšlené autorské řešení výzkumného nástroje – 

sady pozorovacích kritérií a hodnotící škály. Tato kritéria jsou vhodně odvozena z teoretických 

zdrojů a šťastně aplikována při mapování využití autentických materiálů ve výuce anglického jazyka 

na prvním stupni základních škol. Současně s tím si autorka kladla za cíl stanovit, do jaké míry jsou 

naplněna kritéria charakterizující autentické učení ve sledované výuce. Zde spatřuji třetí moment 

hodný ocenění – důkladné zaznamenání a rozbor pozorovaných hodin angličtiny, díky čemuž 

autorka dospěla k podloženému zjištění, že autentické učení ve sledovaných sedmi lekcích proběhlo na 

67% (resp. úspěšnost aplikace metody autentického učení kolísala mezi 48% až 90%). To je bezesporu 

relevantní podnět k dalšímu výzkumu i pokusům o zlepšování pedagogické praxe, avšak s níže 

uvedeným poukazem. 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

 
Zatímco v případě vymezení autentických učebních materiálů nemám pochyb, určité nesrovnalosti 

vnímám ve způsobu, jakým autorka interpretuje, resp. ve výzkumné části aplikuje pojem autentické 

učení. Pokud vyjdu z definice podle Pedagogického slovníku (2003), kterou autorka sama nabízí na s. 

26,  

autentické učení je inovativní koncepce zdůrazňující učení v situacích, umožňujících osvojování 

poznatků a dovedností v podmínkách blížících se co nejvíce praxi, v komplexní reálné situaci 

vedoucí k okamžitému smysluplnému využití učební látky…, 

 

potom postrádám v hodnocení sledovaných vyučovacích hodin právě ten aspekt, který orientuje výuku 

na cílenou aplikaci do praxe a propojení reálných situací žáka s výukovými obsahy. Vždyť i autorka 



sama s odvoláním na Pasche (1998) říká, že autentické učení vychází z běžných situací žákova života, 

problémy nejsou vystavěny uměle… Např. studium rodokmenu královské rodiny pravděpodobně 

nemá s výše uvedenými nic společného, stejně jako kupř. psaní dopisu v angličtině, který ve 

skutečnosti nemá opravdového adresáta. Zcela souhlasím s autorkou, že „použití autentických 

materiálů automaticky nezajistí, že se učební proces stane autentickým učením.“ (s. 25) Z tohoto 

pohledu budeme možná muset připustit, že samotné učení ve škole a priori postrádá skutečnou 

autenticitu a zůstává spíše zbožným přáním pedagogů na hony vzdáleným realitě. Uplatnění 

autentického učení by totiž vyžadovalo mnohem fundamentálnější proměnu školy (jako autentické 

učení lze např. hodnotit praxi učňů ve výrobních závodech). Sem směřují moje otázky na diplomantku 

při obhajobě. 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 
1/ Ve vztahu k výše uvedenému přezkoumejte platnost Vašich výroků na s. 47: „Autentické materiály 

přímo vybízí k vytváření autentických situací a k tvorbě krátkých dialogů. Lístek z metra nám navodí 

situaci cestování, prodej jízdenky u řidiče. Mapa navozuje scénku dotazování se na cestu, směr, 

hledání kulturních památek aj. Jídelní lístek evokuje situace objednání jídla v restauraci, reklamace 

závady v restauraci, apod. Lékařský recept pomáhá otevřít dialog u lékaře či v lékárně. Rodinné 

fotografie navozují situace seznamování, představování, vypravování zážitků. Vstupenka na zajímavou 

akci podnítí dialog o výstavě / hudební produkci. Peníze pomáhají navodit autenticitu při scénkách na 

nakupování, reklamaci zboží.“ Jedná se, nebo nejedná o autentické učení v pravém slova smyslu? 

Opravdu „lístek z metra navodí /autentickou/ situaci cestování“? 
 

2/ Zamyslete se, do jaké míry může být autentické učení doménou školního (formálního) vzdělávání. 

Viz výrok T. Feřteka v časopise Reflex: „Asi bude stále více platit, že děti se některé věci naučí lépe 

mimo školu než v ní. Tedy, že World of Warcraft může být lepší učitel než absolvent univerzity.“ 

(dostupné zde: https://www.respekt.cz/spolecnost/world-of-warcraft-muze-byt-lepsi-ucitel-nez-

absolvent-univerzity) A k tomu reakci M. Chalupy z 12. 8. 2016: „Pokud musíte ve hře splnit nějaký 

quest a celá hra je jen v angličtině, tak vám nezbude nic jiného, než si vyhledat jednotlivá slovíčka a 

přeložit si, co vlastně musíte udělat. Později, když už jsem uměl základy, jsem začal hrát střílečky po 

internetu, a protože jsem nenašel české servery, tak jsem hrál v týmu s lidmi z Francie, Belgie, 

Německa atd. Škola mě naučila gramatiku, ale slovní zásobu a schopnost vyjadřovat se jsem určitě 

získal hraním her a sledováním filmů v angličtině.“ (dostupné na Facebooku zde: 

https://www.facebook.com/tydenikrespekt/posts/10154426165846103). 

 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO  

 

Návrh hodnocení: 

 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: Jan Voda 
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