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 Autorka se ve své diplomové práci zabývá problematikou rozvoje písemného projevu, 

a to především ve vztahu k úspěšnosti středoškolských studentů při písemné části státní 

maturitní zkoušky. Vzhledem k současnému stavu výsledků písemné části státní maturitní 

zkoušky z německého jazyka se jedná o aktuální téma, které je třeba pro vyučovací praxi řešit. 

 Diplomová práce je psána v českém jazyce a obsahuje 8 kapitol (v číslování chybí jedna 

kapitola), je doplněna úvodem, závěrem, cizojazyčným resumé a seznamem použité literatury 

a přílohami.  

V první kapitole si autorka stanovuje cíl práce, jímž má být rozvoj písemného projevu 

s ohledem na úspěšné absolvování státní maturitní zkoušky, tento cíl však neodpovídá cíli 

v abstraktu, což vede k domněnce o dostatečné neujasněnosti cíle práce. Prosím autorku, aby 

při obhajobě práce formulovala opětovně její cíl. 

V první části se diplomantka zabývá teoretickými východisky dané problematiky, 

nejdříve analyzuje výchozí dokument, jímž je Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. 

Dále popisuje školní vzdělávací program (dále jen ŠVP), není však zcela jasné, proč je zvolen 

ŠVP Gymnázia J. S. Machara a rovněž na tento program není odkaz v použité literatuře. 

Kapitola se posléze věnuje výsledkům státní maturitní zkoušky z německého jazyka, který 

dokládá problematický stav nutný k řešení. 

Dále se autorka zabývá didaktickou teorií písemného projevu. Lze v této části vytknout 

malý počet odkazů na odbornou literaturu často uváděných na konci odstavce, kdy není možné 

přesněji určit, k jakému textu se daný odkaz vztahuje. V některých podkapitolách se projevuje 

sklon diplomantky formulovat text v bodech, jako např. na s. 24. (klasifikace druhů psaní by si 

jistě úvodní větu zasloužila). Pozitivně lze zhodnotit snahu zabývat se motivací, jako zásadním 

faktorem při tvorbě vlastního cizojazyčného textu, kdy toto téma prolíná více kapitolami. 

Typologie cvičení, popisovaná od s. 37, je nadbytečně věnována všem druhům cvičení, 

pozastavit se lze také nad nestandardně formulovanými nadpisy (např. „Dle Hendricha“ apod.). 

Bylo by možné očekávat, že se autorka bude zabývat hlouběji především typologií cvičení pro 

rozvoj písemného projevu, což se nestalo. 

Pozitivně lze posoudit snahu autorky sledovat problematiku rozvoje psaní z více 

hledisek, proto se v šesté kapitole zaměřila i na analýzu učebnice.  

Od sedmé kapitoly popisuje autorka průběh výzkumného šetření, nespecifikuje však 

jasně zvolenou metodu. Má-li jí být experiment, pak je třeba zdůraznit, že tato sama o sobě 

obtížná metoda pedagogického výzkumu by měla splňovat velmi náročná kritéria, spíše by se 

tedy použitá metoda měla klonit k případové studii. 

Vyzdvihnout je třeba zaujetí autorky pro danou problematiku, kdy v práci ukázala, že 

zvolené metodické postupy (např. RWTC) mohou vést ke zvýšení úspěšnosti u státní maturitní 

zkoušky. Autorka metodu běžnou v hodinách českého jazyka úspěšně transformovala do výuky 

německého jazyka při přípravě na písemnou část maturitní zkoušky. Pro prokázání skutečnosti, 

že zvolené metody vedou ke zlepšení daného stavu by však bylo třeba přidat ještě vyhodnocení 



statistické významnosti dosažených výsledků. Pozitivně lze hodnotit i metodická doporučení 

pro výuku v podkapitole 9.2.1. 

Seznam bibliografických záznamů shledávám pro tento typ závěrečné práce jako 

dostatečný. Vytknout je možné drobné nepřesnosti a neuvedení některých titulů (viz text 

posudku).  

Z hlediska formálního zpracování lze vytknout občasné použití jazyka, který 

neodpovídá registru jazyka odborné práce – např. s. 62 „…experimentální skupina o kousek 

převyšuje skupinu kontrolní“, dále chybné očíslování kapitol (chybí kapitola č. 5), uvedení 

nečitelných příloh apod. 

V zásadě lze však tvrdit, že autorka svou diplomovou prací přispěla k řešení 

problematiky přípravy na písemnou část státní maturity a diplomovou práci proto k obhajobě 

doporučuji. 

 

Autorka by si měla kromě reakce na připomínky v textu k obhajobě připravit odpověď 

k následujícím bodům: 

 

1. Formulujte jasně a stručně cíl diplomové práce, zvolené metody a závěry.  

2. Na základě čeho se domníváte, že „učitelé z důvodu nízké časové dotace na cizí jazyk 

odsouvají samostatný písemný projev jakožto časově náročnou a dle jejich mínění málo 

atraktivní a produktivní činnost na jednu z posledních kolejí.“ 
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