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 Autorka diplomové práce Denisa Albertová se ve své práci zabývá problematikou 

osvojování písemného projevu žáků základní školy a role jazykových her v procesu rozvoje 

psaní, resp. zabývá se otázkou: zda a do jaké míry jazykové hry mohou k rozvoji písemného 

přispět.  

Písemný projev/psaní je v diplomové práci chápáno jednak jako samostatný jazykový 

prostředek vedoucí k osvojení si grafické a ortografické stránky jazyka a jako jeden z dílčích 

prostředků sloužících k nácviku a automatizaci dalších jazykových prostředků, např. lexiky a 

gramatiky, a dále pak jako cílovou řečovou dovednost, tj. dovednost/kompetenci danou 

kurikulárními dokumenty. V této práci jsou charakterizovány požadavky na písemný projev - 

očekávané výstupy dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen 

RVP ZV) a Školního vzdělávacího programu Základní školy Jeremenkova, Praha 4 (dále jen 

ŠVP ZŠ) za účelem jejich konfrontace s výsledky dosaženými žáky před a po uskutečnění 

experimentu. 

Dále autorka definuje pojem didaktická hra, věnuje se její funkci ve výuce cizího jazyka (zde 

jazyka německého), klasifikaci her pozitivně ovlivňujících rozvoj písemného projevu a dalším 

faktorům spojených s organizací jejich využití v hodinách němčiny.  

Lze se domnívat, že zpracování kapitol 1 – 3, tvořících základ teoretické části diplomové 

práce, je přehledně strukturováno a vychází z reprezentativního vzorku odborné literatury, 

opomenuty nejsou základní kurikulární dokumenty. V této souvislosti by bylo možné autorce 

doporučit, aby upřesnila, v čem se odlišují výstupy RVP a ŠVP s požadavky v oblasti řečové 

dovednosti „písemný projev“ formulovanými na úrovni A1-A2 ve Společném evropském 

referenčním rámci pro jazyky (dále jen SERRJ viz např. s. 64). Jak je patrné, požadavky 

nejsou totožné, bylo by třeba uvést, který dokument byl určující pro stanovení ověřovaného 

výstupu. 

Co se týče subkapitoly týkající se typologie cvičení (s. 22) nelze směšovat cvičení 

s kategoriemi, resp. požadavky na kreativní a volné psaní. Příklad asociogramu zde není 

adekvátně použit. Asociogram je cvičení především jazykové, jehož cílem je asociovat např. 

slovní zásobu k danému tématu, vybavit si příslušné jazykové struktury a tím připravit žáky 

na další (samostatné) produktivní činnosti. Celkem přehledná je typologie cvičení dle Jelínka, 

který rozlišuje cvičení podle toho, co dané cvičení rozvíjí na: cvičení jazyková, předřečová a 

řečová.  

Praktická část práce (kapitola 4) se týká vlastního zařazení písemných her do výuky 

německého jazyka s cílem připravit žáky na samostatný písemný projev a přispět k jeho 

rozvoji. Autorka klasifikuje didaktické hry a na základě studia odborné literatury vytváří tři 

základní skupiny (přípravné hry, výstavbové hry a strukturované hry), kde je, vzhledem ke 

sledovanému cíli, patrná návaznost a jistá gradace. Právě poslední kategorie her, v práci 



nazvaných „strukturované“ hry (někteří didaktici, např. Jelínek se přiklání k názvu 

„kompoziční“ hry), jsou pro samostatný písemný projev psaní určující. Autorka považuje za 

rozhodující to, že hra by měla sledovat daný cíl, tj. neměla by být zařazena do výuky 

samoúčelně. S tímto tvrzením lze souhlasit. Pokud by se měla stanovit obecná pravidla 

zařazování didaktických her do výuky, měla by převládat při rozhodování zda, kdy a jakou 

hru do výuky zařadit, její funkce vzhledem ke sledovanému cíli. 

K ověřování jsou použity metody experimentální a dotazníková. Autorka sleduje stav 

zkoumaného jevu před začátkem experimentu s předpokladem, že v průběhu experimentu 

dojde k jeho změně (viz teze dle slovenského anglisty Gavory k pretestu a posttestu). Autorka 

popisuje způsob a průběh ověřování a snaží se porovnat výsledky obou ověřování: zda se 

potvrdila hypotéza autorky předpokládající zlepšení výsledků a popř. v čem, v jakých dílčích 

dovednostech došlo k rozvoji (jednalo se hry zaměřené na produkci souvislého písemného 

projevu). Vlastní ověřování proběhlo v 6.-9. ročníku (celkem na 36 respondentech) na ZŠ 

Jeremenkova, Praha 4 na typu strukturované hry podpořené vizuálním podnětem „Příběh z 10 

slov“. K hodnocení výsledků byla autorkou stanovena jasná kritéria (počet chyb, délka, 

využití jazykových prostředků, relevantnost sdělení a formální zpracování-členění…). Jak 

ukazuje grafické zpracování 78% žáků se po předchozí „přípravě“ zlepšilo. Zajímavé však je, 

že naopak 14% žáků se zhoršilo, a to v 6. ročníku 23% žáků a v 9. ročníku 22% žáků. 

K analýze příčin by bylo potřeba dalšího šetření, popř. řízený rozhovor s vyučující němčiny, 

ale toto by bylo nad rámec této diplomové práce. 

Experiment je doplněn dotazníkovým šetřením s otevřenými otázkami typu: „Bavilo vás 

plnění písemných her?“ a „Myslíte si, že písemné hry měly na váš písemný projev nějaký 

vliv?“. Toto šetření mělo doplnit výsledky dosažené experimentálním ověřováním. Jak 

výsledky v přiložených grafech ukazují, mělo zařazení her nejen poměrně vysokou motivační 

hodnotu (83% žáků hry bavily), ale rovněž se prokázaly pozitivní výsledky ve vlastním pocitu 

žáků ve zlepšení písemného projevu (81% žáků). 

Závěr: Diplomová práce má celkový rozsah 98 stran včetně bibliografie, seznamu obrázků a 

příloh. Je psána pěknou češtinou, doplněna četnými grafy a autentickými ukázkami z 

dotazníkových šetření, obsahuje abstrakt a klíčová slova v češtině a angličtině a závěr 

formulovaný v českém a německém jazyce. Autorka prokázala schopnost analyticky pracovat 

s odbornou literaturou. Výběr titulů odpovídá tématu práce a týká se průřezově všech kapitol 

rovnoměrně. Citace jsou uvedeny podle normy. V práci se objevují některé drobné a 

z hlediska celkového hodnocení práce nikterak významné formulační a terminologické 

nepřesnosti a překlepy (např. s. 8, 9, 10,26,34, 42…).  

Diplomovou práci autorky Denisy Albertové lze považovat za kvalitní a lze ji proto  

doporučit k obhajobě. 

Otázka k obhajobě: Mohla byste prosím krátce zmínit, jak jsou formulovány požadavky na 

výstupy v oblasti písemného projevu formulované v RVP ZV, ŠVP ZŠ Jeremenkova, Praha 4 

a SERRJ úroveň A1 a A2? V čem spatřujete zásadní odlišnosti? 

         PaedDr. Dagmar Švermová 

V Praze dne     května 2019 

 



 


