
D i p l o m o v á   p r á c e 

Název práce: Analýza učebnicových souborů německého jazyka pro 2. stupeň základních škol od   

devadesátých let do současnosti z hlediska historického vývoje zprostředkování reálií 

Autorka práce: Jana Bláhová 

Vedoucí práce: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. 

Oponentka: PaedDr. Dagmar Švermová 

 Diplomová práce Jany Bláhové se zabývá výukou reálií jako součásti cizojazyčného vyučování 

a prezentací reálií v učebnicích, resp. učebnicových souborech používaných ve výuce němčiny od 

počátku devadesátých let minulého století do současnosti. Autorka za tímto účelem analyzuje celkem 

5 titulů jednojazyčných a 4 tituly dvojjazyčné. Práce upozorňuje na význam reálií, uvádí jednotlivé 

přístupy k jejich zprostředkování uplatňovaných ve výukových materiálech z pohledu historického 

vývoje za uplynulých cca 30 let.  

V teoretické části práce definuje autorka pojmy reálie, lingvoreálie, uvádí požadavky na jejich 

osvojování daných kurikulárními dokumenty. Zabývá se rovněž pojmem kultura jako sociologického a 

kulturněantropologického fenoménu a možnostem, resp. různým způsobům zobrazování 

sociokulturních aspektů v učebnicích. V subkapitole 1.2 se diplomantka zabývá historickým vývojem 

výuky reálií, zpočátku výhradně jako zprostředkování faktických informací o dané kultuře a zemi, 

později již chápané jako integrovaná a nezbytná součást komunikačních činností, mnohdy tematicky 

podřízených/poplatných určité historické epoše. V 80. letech minulého století dochází k upřesnění a 

vymezení pojmu reálie. V souladu se závaznými pedagogickými dokumenty byl v 90. letech kladen 

akcent na integrační procesy a myšlenky vedoucí ke globálnímu chápání světa. Došlo k rozšíření 

pojetí reálií o sociokulturní prvky propojené s osvojováním si konvencí příslušného cizojazyčného 

prostředí a o interkulturní aspekty. Lze souhlasit s autorkou, že reálie jsou důležitou součástí výuky 

cizího jazyka a jejich význam lze srovnat s významem ovládání řečových dovedností (reálie samy o 

sobě podporují rozvoj řečových dovedností a přispívají k upevňování jazykových prostředků). 

Současné požadavky na osvojování reálií zahrnují všechny německy mluvící země dle principů DACH, 

jsou propojené s komunikativními záměry a adekvátními reakcemi na běžné životní situace dané 

země, popř. teritoria. Z tohoto důvodu je třeba si všímat rozmanitosti a různých možností způsobu 

jejich zprostředkování. Většina didaktiků však přesto nabízí hlavní tři přístupy k výuce reálií: 

kognitivní, komunikativní a interkulturní. Je však nutno vzít v úvahu i komponentu multikulturně-

integrativní a komparativní (srovnání kultury vlastní s kulturami cizími, včetně zvyků, obyčejů a 

konvencí) a v souvislosti s reáliemi prezentovanými např. v krásné literatuře rovněž i komponentu 

estetickou, výchovnou, emancipační… 

Autorka v subkapitole 1.4 zmiňuje práci s obrazovým materiálem, uvádí jeho didaktickou funkci a 

seznamuje s výsledky výzkumu uveřejněné v disertační práci Karolíny Peškové „Vizuální prostředky 

pro výuku reálií v učebnicích němčiny“. Výsledkem ověřování byl požadavek na autentičnost 

vizuálních materiálů, jejich další metodická využitelnost v dalších předmětech (souvisejících 

s tématem) a funkčnost. Diplomantka se rovněž vyjadřuje k textovému materiálu, jeho funkci a volbě.  

V kapitole 2 pojednává autorka učebnicové soubory. Zabývá se pojmem učebnicový soubor, jeho 

využitím a možnostmi zařadit do výuky další doplňující materiály a aktivity. Zajímavý a zároveň i 

diskutabilní pohled je na takzvaně regionální učebnice a na elektronicky zpracované výukové 

materiály, popř. na práci bez učebnice. V návaznosti na problematiku analýzy učebnicových souborů 



a jejího významu na proces učení a podporu motivace je možné rozlišit dva přístupy k hodnocení: 

kurikulární, tj. přístup zkoumající v učebnici obsažené učivo (dle závazných kurikulí) a 

psychodidaktický přístup zabývajícím se vztahy mezi styly práce, vztahy mezi didaktickým 

zpracováním a způsobem prezentace obsahu a jeho vlivu především na žáka. Proto za velmi cennou 

lze považovat subkapitolu 3.2 pojednávající o přístupech a metodách ve výzkumu učebnic. 

K metodám a pojetí učebnic se výstižně vyjadřuje např. Průcha, který udává, že „ve výzkumu učebnic 

se uplatňují skoro všechny metody, jež se nalézají v metodologickém arzenálu empirického 

pedagogického výzkumu“ (s. 32). Z této „nabídky“ možných metod výzkumu zvolila autorka dva 

způsoby: metodu obsahové analýzy a metodu komparativní analýzy, přičemž se neopírá výlučně o 

Mannheimský a Stockholmský soubor kritérií, ale využívá rovněž katalogu Meijera a Jenkinsové a na 

základě výše zmíněných katalogů si diplomantka vytváří vlastní kritéria k hodnocení specificky 

zaměřené na zprostředkování reálií v učebnicových souborech pro druhý stupeň základních škol. 

V této souvislosti by bylo možné doporučit autorce k využití rovněž metodický materiál Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen: MŠMT), ve kterém jsou uvedena kritéria pro posuzování 

učebnic za účelem udělení schvalovací doložky. 

Na základě studia rozsáhlého a (dle mého soudu vyčerpávajícího) souboru odborné literatury a 

získaných teoretických poznatků přistupuje autorka ke zpracování praktické části diplomové práce, 

která je věnována analýze vybraných učebnicových souborů určených k výuce němčiny na 2. stupni 

základních škol (většinou vyučované jako 2. cizí jazyk). Analyzován byl autorkou vybraný 

soubor/vzorek nejčastěji využívaných učebnic od 90. let do současnosti. Vzorek stanovila autorka 

nejen na základě frekvence užívání učebnicových souborů v praxi škol, ale rovněž průřezově 

nakladatelstvími (SNTL, Fortuna, Kvarta, Jirko, Hueber, Fraus, Klett) a časově chronologicky od 90. let 

do roku 2018.   

Autorkou vytvořený „soubor kategorií“ obsahuje celkem 9 základních hodnotících kritérií, podle 

kterých jsou chronologicky vybrané učebnicové soubory analyzovány (počínaje „Moderní učebnicí 

němčiny“ až po „Planet Plus“). Lze konstatovat, že vhodné sestavení souboru „obsahové“ analýzy 

umožnilo autorce získat relevantní výsledky hodnocení obsahové složky vybraných učebnicových 

souborů, které poté byly podkladem k provedení „komparativní“ analýzu, tj. srovnání jednotlivých 

výukových materiálů. Jak obsahová, tak komparativní analýza je zpracována přehledně a názorně 

(doplněna četnými diagramy a grafy). 

Shrnutí výsledků analýzy učebnicových souborů se týkají jak převládajícího způsobu přístupu ke 

zprostředkování reálií, tak zastoupení témat a charakteru textového materiálu a dalších složek 

obsahu (viz grafy č. 28-30). Za překvapující je zjištění, že je interkulturní přístup registrován až u 

učebnicového souboru „Pingpong Neu“ vydaného v letech 2001-2003, i když s pojmy interkulturalita 

a multikulturalita pracují didaktici mnohem dříve (viz např. ABCD-teze, Hansen a Zuber nebo Meijer a 

Jenkins).  

V závěrečné kapitole jsou shrnuty výsledky výzkumu mapujících vývoj učebnicových souborů za 

posledních cca 30 let. Zejména vývojová etapa od roku 2000 zaznamenala intenzivní progres, a to jak 

z hlediska přístupu k plnění cílů výuky cizího jazyka s důrazem na proporcionalitu zaměření reálií, tak i 

z pohledu celkového ztvárnění učebnic (barevnost, využití autentických materiálů, fotografií). Lze 

souhlasit s autorkou, že je rovněž na učiteli, aby některá s reáliemi související témata, která ve 

zkoumaných učebnicích evidentně chybí, doplňoval (např. témata předsudky a stereotypy), popř. 

texty aktualizoval a využíval k motivaci a aktivizaci žáků dalších doplňkových materiálů. 

Závěr: Jedná se o velmi kvalitně zpracovanou diplomovou práci. Diplomantku lze pochválit nejen za 

výběr odborné literatury (17 titulů a 6 internetových zdrojů), kterou použila ke zpracování teoretické 



části práce, ale i za její funkční využití v praktické části, resp. v přípravě výzkumu. Zde je možné ocenit 

vlastní přístupy k sestavení souboru kategorií, které sledovaly daný záměr a dle mého soudu přinesly i 

relevantní a validní výsledky.  

Po formální stránce obsahuje práce abstrakt a klíčová slova v češtině i angličtině. Kromě českého 

závěru je doplněno rovněž i německé resumé. Celkový rozsah práce je 104 stran včetně bibliografie. 

Práce je psána pěknou češtinou, formulace jsou výstižné a citace jsou uváděny v souladu s normou.  

Autorce lze doporučit používat zkratky až po jejich zavedení. Drobné překlepy, které se i přes velmi 

kvalitní zpracování v práci přece jen objevují (viz např. s. 9, 21, 30, 94), nesnižují nikterak celkově 

výbornou kvalitu diplomové práce Jany Bláhové. 

Diplomovou práci vřele doporučuji k obhajobě. 

Otázka k obhajobě: Mohl by být pokyn MŠMT k udílení schvalovacích doložek učebnicím a učebním 

textům pro vlastní vypracování seznamu kategorií inspirativní?  Pokud ano, v čem? 

         

         PaedDr. Dagmar Švermová 

V Praze dne   května 2019 

 


