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Cíl a obsah práce: 

Autorka diplomové práce Bc. Lucie Čermáková se ve své práci zabývá novými technickými médii, 

resp. moderními informačními a komunikačními technologiemi, jejich fungováním a možnostmi 

jejich efektivního využívání ve vyučovacím procesu. Zaměřuje se zejména na funkci internetu a roli 

sociálních sítí v současném životě a uvádí příklady praktického zapojení těchto médií do výuky 

němčiny na příkladu opakování silných sloves. 

 Práce je členěna do dvou hlavních částí: V teoretické části se autorka věnuje historickému 

vývoji společnosti mezi 18. a 20. stoletím, spojeným s objevy a vynálezy a obecně s vědecko-

technickým pokrokem. Dále popisuje postupný přechod od industriální společnosti ke 

společnosti informační a znalostní, kde poměrně snadná dostupnost informací a jejich další předávání 

a rozšiřování pomocí současných informačních a komunikativních technologií přispívá k prohlubování 

vědomostní a znalostní oblasti. V této souvislosti lze srovnat tento současný trend v rámci 

historického vývoje s vynálezem knihtisku, který tehdy znamenal významný pokrok v šíření 

vědomostí, a kde tištěná média zastávala po více než 500 let informační roli a obecná dostupnost 

tohoto informačního média přispívala k prohlubování znalostní oblasti u většinové společnosti. 

 V kapitole 2 přibližuje autorka vývoj internetu od počátku 90. let 20. století a jeho roli: 

informační, komunikační a volnočasovou.  

Autorka spolu s nespornými pozitivy internetu jako rychlého a aktuálního zdroje informací 

upozorňuje rovněž i na základní jeho negativa ve formě publikování zkreslených, neúplných a 

mnohdy rovněž i neověřených informací. Dále pak v subkapitole 2.5.6 diplomantka blíže rozvádí 

závislost mladistvých na internetu a internetových hrách a dále pak i na možnost zneužití 

komunikačních médií k nežádoucímu rozšiřování soukromých informací a na anonymní komunikaci, 

nevyžádané kontakty na sociálních sítích (kyberšikana) a stírání rozdílu mezi offline a online světem, 

který si mladiství často neuvědomují a jednají na základě toho mnohdy iracionálně. K negativním 

jevům, které autorka uvádí, patří rovněž trávení většiny volného času spojené s vysedáváním u 

počítače a z tohoto způsobu života plynoucí zdravotní problémy. Bc. Lucie Čermáková se snaží 

postihnout hlavní znaky internetové závislosti rovněž z hlediska způsobů uspokojování lidských 

potřeb (virtuální svět popírá hodnotový systém Maslowovy pyramidy, viz výše zmíněný offline a 

online svět).   

Subkapitola věnovaná vyhledávacím nástrojům usnadňujících orientaci v internetové nabídce 

je v souvislosti s daným tématem práce spíše doplňujícím prvkem, ale naopak, ve vztahu k výuce 

němčiny, je možné zmínit pomůcku k dvojjazyčným překladům, tj. vyhledávač, resp. překladač 

Google. Příklady informací využitelných ve výuce němčiny poskytuje subkapitola 2.2.5, která uvádí 

základní postupy, jak tyto internetové informace aplikovat. 



Jak autorka správně uvádí, významným příspěvkem pro zrychlení a tím i aktuálnost 

komunikace se stala elektronická pošta (e-mail, chat) a poté diskusní fóra (online konference) a další 

média nahrazující často dosavadní partnerskou telefonickou komunikaci (Skype). Komunikační roli 

internetu autorka dělí na: intrapersonální a interpersonální, verbální a neverbální a synchronní a 

asynchronní a uvádí příklady využití komunikačních rolí s výjimkou intrapersonální komunikace. 

V rámci teoretické části práce představuje autorka Bc. Lucie Čermáková další formy 

komunikace a sdílení obsahu prostřednictvím internetu, popisuje možnosti využití internetových 

aplikací ( ICQ, WhatsApp, Viber, Skype, Rajce.net, YouTube), přičemž se zaměřuje na úlohu některých 

z nich ve vzdělávání a ve výuce němčiny (subkapitola 2.3.6). 

Jako další možnost využití internetu je jeho volnočasová role, resp. využití speciálně 

vytvořených interaktivních internetových her. Základní popis dalších aplikací jako např. Facebook, 

Instagram, Twitter umožňuje vhled do funkce těchto sociálních médií, jejich uživatelské možnosti a 

plošné rozšíření mezi uživateli (uvedeno grafické znázornění oblíbenosti jednotlivých sociálních sítí).  

Ve 3. kapitole věnuje autorka pozornost kompetencím daným rámcovými vzdělávacími 

programy (viz RVP: např. Vzdělávací oblast: Informatika a komunikační technologie) ,mj. osvojení si 

mediální kompetence, jako součásti základních požadavků na vzdělávání v 21. století. Na příkladech 

Twitteru ukazuje autorka jeho funkční využití a rovněž i motivační potenciál pro žáky.  

V praktické části práce, ve 4. kapitole, se autorka snaží prokázat zájem žáků o zapojení 

moderních technologií do výuky němčiny prostřednictvím dotazníkového šetření s použitím 

kvantitativní metody vyhodnocení. Ověřování zaměřené na využití sociální sítě Facebook proběhlo ve 

dvou skupinách 9. ročníku základní školy v hodinách němčiny vyučované jako 2. cizí jazyk. Autorka 

představuje možnosti Facebooku pro práci v hodinách nebo pro domácí přípravu: od archivace 

výukových materiálů až k prezentaci vlastních názorů a vzájemné komunikace. Na základě získaných 

poznatků práce s Facebookem navrhuje autorka vyučovací hodinu zaměřenou na opakování silných 

sloves, resp. na procvičování a upevňování přítomného času a perfekta silných sloves. Vyhodnocení 

proběhlo formou rozhovoru s vyučující a formou dotazníku pro žáky. Vyučující hodnotí hodinu 

pozitivně, jen si není jista, zda pravidelné možnosti využívat v hodinách němčiny Facebook bude 

z důvodu prostorových možné. Dotazníkové šetření celkově ukázalo, že se výuka se zapojením 

sociálních sítí žákům líbila a preferovali by zavedení moderních technologií i do ostatních předmětů. 

Vzhledem k tomu, že k ověřování byly k dispozici dvě paralelní skupiny, bylo by možné v rámci 

ověřování za použití testovací metody rovněž posoudit, zda a do jaké míry je práce s médii efektivní. 

Závěrem:  

Tak, jak to inzeruje samotný název práce „Využití sociálních sítí ve výuce němčiny“, dalo by se 

očekávat, že „praktická část“ práce nabídne více příkladů a ukázek výuky se sociálními sítěmi v 

hodinách němčiny, zejména zaměření na komunikativní roli Twitteru a dalších médií, které autorka 

např. v kapitole 3 zevrubně popisuje, zvláště pak, když praktická část práce má rozsah pouze cca 14 

stran. Tuto část práce by bylo možné rovněž dále doplnit, resp. rozšířit i o ověřování účinnosti výuky 

za použití vybraných moderních technologií a konfrontovat ji s „tradiční“ frontální výukou. 

Práce je psána česky, obsahuje abstrakt a klíčová slova v angličtině a resumé v němčině. 

Čerpá z bohatých informačních zdrojů čítajících cca 50 titulů. Celkově lze předloženou diplomovou 

práci hodnotit vzhledem k výběru tématu za aktuální a přínosnou. Práce je logicky členěna do dvou 

částí a čtyř kapitol, je doplněna četnými grafy a diagramy. Po formální stránce hodnotím práci jako 

zdařilou (bez chyb, citace a zdroje jsou uvedeny podle normy).  



Předloženou diplomovou práci Bc. Lucie Čermákové   d o p  o r u č u j  i    k obhajobě 

s výhradou uvedenou výše v posudku. 

Otázky k obhajobě: 

1) Jakou úlohu hraje internet právě u intrapersonální komunikace? Bylo by možné v rámci 

obhajoby vysvětlit a uvést konkrétní příklady? Příslušná subkapitola tuto informaci 

neposkytuje 

2) Domníváte se, že zájem/motivace žáků pracovat s moderními médii může přispět k vyšší 

účinnosti výuky němčiny? Bylo by možné to prokázat? V kladném případě, jaké metody 

byste použila?  

 

V Praze dne 12.8.2019                                                             PaedDr. Dagmar Švermová 

 

 

 


