Oponentský posudek
na disertační práci Mgr. Aleše Berana
„Výuka řecko-latinské lékařské terminologie ve studijních programech všeobecného
lékařství na lékařských fakultách v České republice a ve světě“,
Praha, PedFUK 2013

Předložená disertační práce Mgr. Aleše Berana představuje poměrně rozsáhlou studii
na rozmezí pedagogiky, jazykovědy, lingvodidaktiky, medicíny a historie kultury. Jejím
hlavním cílem je – jak autor uvádí – vytvoření teoretické platformy pro implementaci inovací
do výuky řecko-latinské lékařské terminologie ve studijních programech všeobecného
lékařství na českých lékařských fakultách. Zvolené téma disertace rozhodně patří k aktuálně
diskutovanému problému koncepce této výuky v ČR i v zahraničí.
Disertace, čítající celkem 225 stran, zahrnuje 206 stran textu, 19 stran pramenů
(včetně starých tisků a archivních pramenů), domácí i zahraniční literatury, soupisu
odkazovaných webových stránek a seznamu vyobrazení. Už ze seznamu uvedených pramenů
(233 položek) je patrné, že autor ke zpracování tématu přistoupil se znalostí širokého
kontextu, navíc mnohojazyčné provenience, což je nutno ocenit. Navíc je práce napsána
velmi kultivovaným jazykem a formálně naprosto správně.
Téma disertace je rozvrženo do sedmi kapitol systematicky uspořádaných a
korespondujících s dílčími cíli. Po přehledu bádání, vymezení základního pojmového aparátu
a historického přehledu vývoje řecko-latinské lékařské terminologie je pozornost zaměřena na
počátky výuky tohoto předmětu na půdě Univerzity Karlovy. Dále se autor pokusil na základě
dotazníkového šetření nastínit profil studenta lékařské fakulty ve vztahu k výuce řeckolatinské lékařské terminologie. Ústřední částí diserace (s. 72 – 150) je velmi zdařilá a
podrobná obsahová analýza 14 učebnic lékařské terminologie reprezentujících cíle a
didaktické postupy výuky v ČR, zemích bývalého východního bloku, následují učebnice
psané německy, anglicky a francouzsky. Na základě jejich komparace autor dospívá ke
kategorizaci tří (posléze čtyř) výukových modelů, definuje jejich typologii a následně se
pokouší zkoumat pod tímto zorným úhlem výuku lékařské terminologie v jednotlivých
zemích. V závěrečné kapitole se autor vyslovuje k nedostatkům současné výuky v ČR a
navrhuje možné implementace do výuky na základě výzkumem zjištěných poznatků, vlastních
pedagogických zkušeností a zahraničních inspirací. Praktickým vyústěním je pak jeho návrh
výukového programu řecko-latinské lékařské terminologie.
Autor ke zpracování tématu disertace užívá kombinace různých metod, a to
teoretického i empirického výzkumu se závěrečným výstupem do praxe. Po stránce
metodologické práce vyhovuje požadavkům kladeným na doktorskou disertaci.
Nyní několik poznámek k jednotlivým částem disertace.
Předložená práce zápasí se širším problémem, který pedagogika dobře zná – tím mám
na mysli obecně nedostatečně rozvinutou teorii tvorby učebnice, zejména v terciárním
vzdělávání (to platí především pro Evropu). Proto vidím jako značné pozitivum, že se autor
pustil do analýzy této situace v tak specifické oblasti, jakou je výuka lékařské terminologie,
navíc zatížené desítky let trvajícími stereotypy.

Má-li disertace ambici zkoumat výuku lékař. terminologie ve světě – jak praví název –
potom mezi učebnicemi, které jsou analyzovány v kapitole 5 (a nutno předeslat, že se jedná o
velmi hodnotnou pasáž práce), postrádám nějakou další učebnici východoevropské
provenience, např. ruskou či polskou. Francouská učebnice (mimo kanadské alternativy)
neexistuje? Na druhou stranu chápu, že se jedná o výběr ad hoc a tato již značně rozsáhlá část
disertace by se tímto stala ještě více disproporční vzhledem k celku práce.
K dotazníkovému šetření (kap. 4 – Profil studenta lékařské fakulty ve vztahu k výuce
řecko-latinské lékařské terminologie) bych ráda upřesnila (s. 64), že pozitivní efekt kurzu
lékař. terminologie v oblasti odborné lékařské angličtiny byl pravděpodobně zaznamenán
pouze u studentů 1. LF, neboť na 3. LF UK je odborná angličtina vyučována až ve 3. ročníku,
navíc není kurzem zaměřeným pouze na anglickou lékařskou terminologii, nýbrž také na
komunikaci s pacientem.
V šesté kapitole disertace pojednává o výukových modelech lékařské terminologie a
přináší jejich typologii. Na tomto místě je třeba upřesnit, že základním kritériem není – jak
autor uvádí – obsah učebnice (s. 151), nýbrž kvantitativní a kvalitativní charakteristiky tohoto
obsahu, kde rozhodující je míra zastoupení latinské nominální flexe. I když autor sám tento
typologický instrument při dalším hodnocení používá, přece jen hned na počátku kapitoly
reflektuje jeho slabiny, neboť si je po právu vědom rozmanitosti, kterou je těžké aristotelskou
kategorizací postihnout (s. 150). To je ale jen drobnost v celém kontextu metodologického
uchopení tématu. Za problematičtější považuji, že typologii učebnic dává autor do vztahu ke
kurzům výuky v jednotlivých zemích. Tím výuku lékařské terminologie zde i na dalších
místech disertace redukuje na obsah učebnice, ačkoliv z praxe je zřejmé, že ta v realizovaných
kurzech představuje jen jednu z opor studenta při studiu. Mám za to, že typologii vytvořenou
autorem pro učební texty nelze takto jednoznačně použít pro diverzifikaci kurzů v rámci
studijních programů jednotlivých států, či ještě lépe jednotlivých univerzit, a že je nutno
počítat s rozmanitostí mnohem větší.
Na s. 171 (a jinde) autor správně upozorňuje na didaktický problém, který spočívá v
zařazení kurzu lékařské terminologie jako propedeutického kurzu na počátek studia medicíny.
Tím vzniká disproporce mezi potřebami komplexnosti v oblasti odborného jazyka na straně
jedné a pouze limitovanými medicínskými znalostmi studenta 1. ročníku na straně druhé.
Zatímco pojmy souběžně vyučované v anatomii jsou snadněji srozumitelné, termíny klinické
a patologické (disciplin vyšších ročníků) jsou nutně v danou chvíli známé méně. To není jen
problém vyučujících v předmětu lékařská terminologie, kteří nemají dostatečné medicínské
znalosti, ale i studentů, kteří ještě nejsou na tuto fázi vývoje lékařské terminologie po stránce
sémantické připraveni. Prosím proto o stručné vysvětlení, jak tento problém bude řešen
v inovované koncepci (závěrečný projekt).
Dále prosím doktoranda, aby se vyjádřil k otázce užívání v medicíně obvyklých
zkratek – na řadě míst jejich funkci hodnotí pozitivně, ale v závěrečném projektu s nimi
nepočítá! (s. 203).
Teprve v poslední (sedmé) kapitole (Jak dál s lékařskou terminologií na českých
lékařských fakultách?) se autor dostává k tomu, co bych ráda viděla jako jádro práce, totiž
jaká jsou východiska ze situace, která je předmětem jeho předchozí analýzy a kritiky (jistě
oprávněné) existující studijní literatury a dokonce i v současné době probíhajících pokusů
(například zmíněný brněnsko-hradecký projekt) reflektovat potřeby dnešní medicíny na poli
lékařské terminologie.

Předložený návrh výukového programu, i když k němu mohu mít dílčí připomínky,
přímo volá po ověření! Takto, jak je v práci prezentován, zůstal v podobě nástinu, bez
zpětných vazeb a bez detailního zdůvodnění jednotlivých kroků. Je škoda, a to považuji za
jedinou slabinu disertace, že autor neověřil alespoň v pilotní studii validitu a efektivitu tohoto
nového výukového programu, zejména také proto, že předmět na UK vyučuje a plánuje na
tomto principu vytvořit novou učebnici.
Závěrem konstatuji, že práce Mgr. Aleše Berana i přes některé připomínky zcela
splňuje požadavky kladené na doktorskou disertaci. Již z tohoto předloženého textu je zřejmý
jeho hluboký vhled nejen do současné situace ve výuce lékařské terminologie, ale také jeho
velkou poučenost o historickém vývoji této tématiky. Velmi pozitivně rovněž hodnotím
skutečnost, že autor disertační práce vnímá studium lékařské terminologie jako komplexní,
otevřený, dynamický systém, který reflektuje vývoj lékařského vzdělávání nejenom
v národních konotacích, ale také mezinárodně, a to v širších lingvistických a didaktických
souvislostech. Z disertace je patrno, že provedený výzkum se mu stal zdrojem řady inspirací.
Budeme doufat, že tyto poznatky využije v budoucnu s potřebnou mírou heuristiky.
Předložená disertace je v oboru pedagogika zcela jistě prací ojedinělou a pro
problematiku, kterou řeší, přínosnou. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a po
úspěšném obhájení navrhuji udělit Mgr. Aleši Beranovi titul Ph.D.
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