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Cílem diplomové práce bylo zjistit příčiny neúspěchu žáků zejména v oblasti 

samostatného písemného projevu u státní maturity z němčiny a navrhnout pokud 

možno taková opatření, která by vedla ke zlepšení stávající situace.  

Téma práce vychází z vlastní zkušenosti autorky s výukou na Gymnáziu v Brandýse 

nad Labem a týká se nutnosti posílení rozvoje písemného projevu zejména s ohledem na státní 

maturitu. Diplomantka vidí příčiny neuspokojivých výsledků žáků u státní maturity v tom, že 

výstupní požadavky kurikulárních dokumentů v oblasti samostatného písemného projevu 

neodpovídají zcela požadavkům, které stanovuje Centrum pro zjišťování výsledků 

vzdělávání (dále jen CERMAT), což se snaží ve své práci doložit.  

Domnívá se, že ne všechny učebnicové soubory určené k výuce němčiny na gymnáziu 

připravují na samostatnou písemnou maturitní zkoušku. Podrobila analýze učebnicový 

soubor „Direkt Neu“,  využívaný na výše uvedeném gymnáziu pro přípravu k maturitě 

s cílem zjistit, zda je tento výukový materiál pro daný účel, tj. rozvoj písemného projevu zcela 

vyhovující, nebo je třeba použít pro přípravu na státní maturitu další doplňkový materiál.  

Vzhledem k tomu, že se autorkou stanovené předpoklady potvrdily, navrhuje 

konkrétní opatření ke zlepšení výsledků v oblasti samostatného písemného projevu: 

představuje aktivizační materiál, netradiční metody a organizační formy práce primárně 

zaměřené na rozvoj samostatného písemného projevu, které v přípravě na státní maturitu sama 

využívá. Výsledky opatření ověřuje na skupině žáků ve 3. a 4. ročníku.  

Způsoby ověřování, resp. metodiku, kterou si autorka zvolila k potvrzení předpokladů, 

lze považovat v podstatě za dostačující a odpovídající uvedeným záměrům.   

Ke zpracování diplomové práce: Autorka srovnává výstupní požadavky Rámcového 

vzdělávacího programu pro gymnázia (dále jen RVP G) a Školního vzdělávacího programu 

(dále jen ŠVP) s požadavky CERMATu. Dochází na základě komparace těchto dokumentů 

k závěru, že výstupy RVP G nezmiňují např. koherenci a kohezi textu, výstižnost a 

adekvátnost použité slovní zásoby. CERMAT tyto jazykově-funkční zaměření textu hodnotí.  

Ne zcela srozumitelně působí v subkapitole 2.2.1 tabulky hodnocení maturity v roce 

2018 převzaté z CERMATu.  V rámci obhajoby bude třeba tyto tabulky blíže okomentovat.  

Kapitola 3 uvádí teoretická východiska související s rozvojem písemného projevu, 

jako jedné z produktivních řečových dovedností. Tvrzení o obecné neoblíbenosti písemného 

projevu v mateřském jazyce a potažmo i v jazyce cizím, by bylo třeba doložit, např. 

dotazníkovým šetřením. Martina Skřivanová se dále zabývá procesem psaní, jeho klasifikací, 

obtížemi a specifiky. V tabulce č. 2 vyznačila základní rozdíly mezi písemným a ústním 

projevem (k písemnému projevu by bylo možné ještě doplnit např. individuální tempo, 

využívání slovníků, mluvnických příruček). Dále se věnuje motivaci jako nedílné součásti 

úspěšného a efektivního výchovně vzdělávacího procesu.  

V subkapitole 3.3 diplomantka představuje tvořivé psaní (v odborné literatuře 

označováno rovněž termínem tvůrčí, nebo kreativní psaní) jako jednu z možností vedoucí 

k rozvoji samostatného písemného projevu. Pozitivně lze hodnotit praktické uvedení 

jednotlivých fází a různorodých technik „literárního“ psaní využitelných v hodinách němčiny. 

Kapitola 4 představuje typologii cvičení (dle Beneše, Hendricha a Jelínka) jako 

teoretickou bázi pro analýzu cvičení v souboru „Direkt Neu“ zaměřených na výcvik psaní a 

přípravu k samostatnému písemnému projevu. Autorka na základě klasifikace dle Jelínka 

zjistila, že podle předpokladů je nejvíce písemných cvičení věnováno automatizaci 



jazykových prostředků, ale postupně se zvyšuje i podíl cvičení předřečových a ke konci 

učebnice i řečových (poměr 31: 14: 12). Učebnice „Direkt Neu“ obsahuje rovněž písemné 

cvičení k přípravě na státní maturitu (ABI-Schreiben). 

Další kapitola popisuje zvolené metody, průběh ověřování a výsledky, kterých dosáhli 

žáci kontrolní a experimentální skupiny. Jednalo se o ověření dovednosti samostatného 

písemného projevu na konci 3. ročníku. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách č. 4 a č. 5. 

Tabulky uvádí některé kvantitativní údaje (počet slov a vět/souvětí) a chybovost v jazykových 

prostředcích (slovní zásoba, pravopis, mluvnice). Považovala bych ze nutné, aby bylo ve 

způsobu hodnocení využito kritérií hodnocení CERMATu. Nebylo např. posuzováno 

odchýlení od daného tématu, což hraje poměrně zásadní roli při posuzování celkového 

výsledku. 

Následující kapitola nabízí několik příkladů, které vedou k rozvoji samostatného 

písemného projevu. Jako jeden z prostředků vedoucích ke zlepšení dovednosti samostatného 

písemného projevu je metoda tvořivého psaní – RWTC používaná v hodinách češtiny. 

Autorka ji úspěšně transformovala do výuky němčiny a využila ji pro přípravu na maturitní 

písemnou práci. Jako další způsob vedoucí ke zlepšení písemného projevu považuje autorka 

využití obrazového materiálu, např. komiksů a pracovních listů, které lze individuálně 

přizpůsobit úrovni žáků, jejich zájmu a potřebám (budu maturovat z němčiny, nebo ne). 

Výsledky závěrečného ověřování jsou prezentovány v kapitole 9. V počtu jazykových 

chyb vykazovaly obě skupiny obdobných výsledků - přímo úměrně k počtu slov (viz tabulky 

č. 4 a č. 5) s tím, že u experimentální skupiny došlo k bohatšímu využití výraziva. Důraz 

v hodnocení byl kladen na chyby v jazykových prostředcích. Opomenuto je např. hodnocení 

zpracování tématu, „sdělnost“ a formální dodržení zadání u experimentální skupiny, které 

byla věnována intenzivní péče s využitím podpůrných prostředků včetně tvůrčího psaní- 

RWTC a pracovních listů.  

Se závěry formulovanými v závěru práce lze v podstatě souhlasit (viz subkapitola  

9.2.1, bod 1-9).  

Závěrem: Diplomová práce je psána česky, obsahuje abstrakt a klíčová slova v angličtině a 

v češtině, český závěr a resumé v němčině. Rozsah práce je 73 stran včetně seznamu 

prostudované literatury. Práce je doplněna přílohami (s. 75-77).  

Autorka při zpracování teoretické části diplomové práce vycházela ze studia 

odpovídajícího souboru odborné literatury převážně českých autorů. Analýzy jak 

pedagogických dokumentů, tak výukových materiálů prokázaly, že písemnému projevu je 

třeba věnovat pozornost zejména z důvodu zlepšení přípravy na státní maturitu. Opatření, 

která Martina Skřivanová ve výuce experimentální skupiny využívala, se projevily ve 

výsledcích u státní maturity. Všichni sledovaní žáci v části: samostatný písemný projev- 

dosáhli výborného hodnocení. Celkově lze konstatovat, že autorkou navržené výukové 

modely se v praxi osvědčily a je možné je hodnotit pozitivně. 

Bohužel na zpracování práce se projevila jistá uspěchanost patrná na ne zcela 

kompaktní struktuře práce a jejím logickém uspořádání (chybí kapitola 5). Pozornost by měla 

být více zaměřena i na „dotaženost“ některých metod ověřování.  

Diplomovou práci Martiny Skřivanové lze i přes některé výhrady doporučit 

k obhajobě. 

Otázky k obhajobě: 

1. Jakou formu ověřování byste zvolila, pokud byste chtěla zjistit, zda, a do jaké míry 

byli žáci při výuce motivovaní? 

2. Vyjádřete se prosím k požadavkům formulovaných ve Společném referenčním rámci 

pro jazyky: samostatný písemný projev úroveň B1 a k požadavkům CERMATu. 

 

V Praze dne 22. srpna 2018                                                              PaedDr.Dagmar Švermová 



  

 

 

 

 

 

 

 

 


