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PENZUM NIELEN PRE MODERNÉHO UČITEĽA ANGLICKÉHO 

JAZYKA  

Michaela Sepešiová 

Recenzia publikácie „Modern Teacher of English“ 

Anglicky písanú publikáciu renomovanej slovenskej odborníčky v oblasti lingvo-

didaktiky anglického jazyka doc. PaedDr. Silvie Pokrivčákovej, PhD. Modern Teacher of 

English (2012), ktorá vyšla ako druhé revidované vydanie vo vydavateľstve ASPA, Nitra  

možno hodnotiť len pozitívne. Svedčí o tom aj výber recenzentov a expertov v oblasti TEFL 

(Malá, Straková). Publikácia sa zaoberá spoločensky aktuálnou témou, ktorou reaguje 

a zároveň reflektuje na súčasné tendencie a zmeny v procese cudzojazyčného vzdelávania. 

Názov práce, ktorej je posudzovaná publikácia reportom, otvára veľmi široký problémový 

priestor, ktorý umožňuje pokračovať mnohými riešeniami.  

Práca je určená nielen učiteľom angličtiny, ale aj študentom a študentkám univerzít  

študujúcim didaktiku anglického jazyka v rámci študijných odborov učiteľstvo akademických 

predmetov: anglický jazyk. Dielo nie je prvotinou akademicky plodnej autorky, ale môžeme 

ho zaradiť do ďalšieho v rade významných publikačných výstupov.  

Invenčnosťou sú predovšetkým témy, ktoré autorka zahrnula do publikácie a tak chce 

učiteľov i študentov zorientovať v aktuálnych otázkach lingvo-didaktiky, otázkach  výskumu 

cudzojazyčného vzdelávania, globálnych problémoch, hľadá a naznačuje isté diskrepancie 

a neporozumenie medzi vedou  a praxou, ponúka východiská a možnosti riešenia.  

Práca je rozdelená do 15 kapitol, ktoré sú dostatočne členené a dodávajú práci 

prehľadnosť pre ľahšiu orientáciu čitateľa.  

Prvá kapitola Foreign Language Education slúži ako úvod do TEFL, kde autorka 

prezentuje európske a slovenské východiská. Druhá kapitola Foreign/English Language 

Education Research umožňuje čitateľom oboznámiť sa s pojmami a tieto zasadiť do kontextu 

problematiky výskumu FLE, autorka stručne opisuje metódy a oblasti výskumu FLE na 

Slovensku a zamýšľa sa nad rozdielnosťou vnímania výskumu vedeckou komunitou 

a pedagogickou komunitou, neporozumením medzi teóriou a praxou a načrtáva isté možnosti 

riešenia. Tretiu a štvrtú kapitolu English Language Teacher a English Language Learner 

autorka venuje opisu rolám učiteľa, jeho profesijnému rozvoju, charakterizuje jednotlivé 

stratégie a teórie ovplyvňujúce ELT. Taktiež ponúka prehľad faktorov ovplyvňujúcich 

učiaceho sa ako napr. vek, osobnú charakteristiku, motiváciu, kognitívne štýly, učebné 

stratégie a štýly, postoje. Piatou kapitolou Classroom management  autorka fiktívne uzatvára 

teoretickú časť publikácie a otvára praktické penzum pre čitateľa. Od uvedenej kapitoly sa 

autorka venuje praktickým radám pri plánovaní hodiny, budovaniu priateľského prostredia, 

ktoré v súčasnej neurodidaktike rezonuje ako jedna z primárnych podmienok efektívneho 

cudzojazyčného vyučovania, skupinovým formám, nevyhnutnosti spätnej väzby, procesu 

hodnotenia a sebahodnotenia. Kapitoly šesť až trinásť Teaching Vocabulary; Developing 

Listening Skills; Developing Speaking Skills; DevelopingReading Skills; Developing Writing 

Skills; Teaching Grammar; Teaching English literature a Teaching English Cuture poskytujú 

množstvo praktických a vhodných aktivít na implementáciu do procesu cudzojazyčného 

vyučovania na teoretickom pozadí.  

Publikáciu uzatvára kapitola Glossary, kde autorka prináša stručný prehľad 

najfrekventovanejších termínov lingvo-didaktiky s príslušným prekladom a zoznam viac ako 

350 relevantných bibliografických zdrojov poskytuje čitateľovi možnosť získania 
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detailnejšieho obrazu v uvedenej oblasti a ďalšom štúdiu s primárnym dôrazom na 

celoživotné vzdelávanie. 

Prezentovaná publikácia je prínosom v oblasti lingvo-didaktiky svojou jedinečnosťou, 

aktuálnosťou a spôsobom spracovania.  
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