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 Autorka se ve své diplomové práci zabývá problematikou historického vývoje 

zprostředkování reálií v učebnicových souborech od 90. let 20. století do současnosti. Jedná se 

o období, v němž docházelo v oblasti interkulturní komunikace k zásadním proměnám. Cílem   

diplomové práce je proto zjistit, jak se tyto změny projevily v učebnicích vydávaných 

v průběhu sledovaného období. Z tohoto důvodu se jedná o aktuální téma, neboť výsledky 

zkoumání lze využít při tvorbě nových učebnicových souborů.  

 Diplomová práce je psána v českém jazyce a obsahuje 5 kapitol, je doplněna úvodem, 

závěrem, cizojazyčným resumé a seznamem použité literatury vč. seznamu grafů.  

 Předložená diplomové práce se vyznačuje logickou strukturou. Autorka objasňuje  

v první kapitole pojetí reálií, a to jak ze synchronního, tak i diachronního hlediska. V druhé 

kapitole se věnuje učebnicovým souborům, nejdříve z obecného hlediska, následně z pozice 

jejich analýzy.  

Čtvrtá kapitola se věnuje již výzkumnému šetření. Jako metodu pedagogického 

výzkumu zvolila autorka komparativní analýzu. Té podrobila vybrané učebnicové soubory dle 

roku vydání tak, aby rovnoměrně pokrývaly zvolené období. Analyzováno bylo celkem 8 

učebnicových souborů. Lze v tomto ohledu vyzdvihnout, že autorka analyzovala ucelené 

soubory a výsledky analýzy je proto možné považovat za reprezentativní. Jako základ pro 

stanovení kritérií analýzy sestavila adekvátně ke sledovanému cíli soupis ze tří 

nejvýznamnějších katalogů kritérií a doplnila je vlastními kritérii, což umožnilo upřesnit 

zaměření výzkumu. Kritéria jsou dobře popsána, mohou být použita i pro další analýzy. 

Výsledky analýzy jsou pečlivě popsány a zpracovány do grafů, včetně následné 

komparace a diskuse ke zjištěným faktům. 

   Seznam bibliografických záznamů shledávám pro tento typ závěrečné práce jako 

rozsáhlý a pozitivně lze hodnotit i celkově pečlivé formální zpracování. 

  Lze tvrdit, že stanovený cíl diplomové práce byl splněn a autorka svou diplomovou prací 

přispěla významně k řešení problematiky výuky reálií v rámci cizojazyčného vyučování. 

Předloženou diplomovou práci proto k obhajobě doporučuji. Zároveň doporučuji nominaci 

diplomové práce na zvláštní cenu.  

 

Autorka by si měla k obhajobě připravit odpověď na následující otázku: 

 

1. Na základě zjištěných tvrzení se pokuste predikovat, jakým způsobem by mělo 

zprostředkování reálií v učebnicích v nejbližších letech pokračovat a jak lze dále 

problematiku zkoumat. 
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