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Autorka se ve své diplomové práci zabývá problematikou využití sociálních sítí ve výuce se 

zřetelem na výuku německého jazyka. Vzhledem k tomu, že sociální sítě jsou pro většinu žáků 

na základních i středních školách součástí každodenního mimoškolního života, je jistě dobrou 

myšlenkou toto médium využít i v rámci institucionálního vzdělávání. Z tohoto důvodu lze 

zvolené téma považovat za vysoce aktuální.  

Diplomová práce je psána v českém jazyce a obsahuje 4 kapitoly, je doplněna úvodem, 

závěrem, cizojazyčným resumé a seznamem použité literatury.  

Jako cíl diplomové práce stanoví autorka seznámení učitelů „…s pozadím sociálních sítí, jejich 

fungováním a využitím ve vyučování“ včetně ukázky, jak tyto sítě ve vyučování využít. Lze 

říci, že tento cíl je formulován trochu vágně a bylo by vhodné, aby jej autorka při obhajobě ještě 

zpřesnila. 

Posuzujeme-li strukturu i název předložené diplomové práce z hlediska výše uvedeného cíle, je 

třeba práci vytknout, že teoretická část věnovaná sumarizaci relevantních poznatků k sociálním 

sítím je nepoměrně rozsáhlejší než část praktická, na niž dle cíle i názvu měla práce být více 

zaměřena. Nicméně teoretická část práce je zpracována logicky, solidně a značí velký rozhled 

autorky v dané problematice.  

V části praktické popisuje autorka příklad vyučovací hodiny s využitím sociálních sítí. 

Pozitivně lze spatřovat její zpracování právě z hlediska použití techniky a sociálních sítí, na 

straně druhé se lze pozastavit nad tím, že obsahové zaměření učební látky na gramatiku bylo 

pojato čistě deduktivně. Je možné si právě při práci se sociálními sítěmi představit výraznější 

využití induktivního přístupu. 

Zajímavou součásti praktické části je vyhodnocení dotazníkového šetření, které přináší názory 

žáků na proběhlou výuky. Prezentované výsledky naznačují, že naprostá většina žáků přijímá 

takový způsob výuky pozitivně. Výsledky dotazníku jsou jen stručně popsány a znázorněny 

v grafech. 

V závěru práce se lze zastavit u určité zkrácenosti popisu zjištěných výsledků, což naznačuje 

ne zcela šťastná návaznost textu v prvních třech odstavcích a odstavci čtvrtém.  

Pozitivně lze hodnotit jazyk, kterým je práce psána a celkově poměrně dobře zvládnutá formální 

stránka této práce.    

Seznam bibliografických záznamů shledávám pro tento typ závěrečné práce jako dostatečný a 

pozitivně lze hodnotit i jeho pečlivé formální zpracování. 

Předloženou diplomovou práci k obhajobě doporučuji. Autorka by si měla k obhajobě připravit 

přesnější formulaci cíle práce a dále by mohla zkusit nastínit, jak by bylo možné použitou 

gramatickou látku realizovat induktivním způsobem.  
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