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 Autorka se ve své diplomové práci zabývá problematikou rozvoje písemného projevu 

prostřednictvím didaktických her. Mnohá výzkumná šetření ukazují, že soustavnému 

písemnému projevu jako cílové dovednosti nebývá ve VCJ věnován dostatečný prostor. 

Autorka zvoleným tématem ukazuje jedno z možných řešení tohoto problému, a lze proto 

zvolené téma považovat za aktuální. 

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

úvodem, závěrem, cizojazyčným resumé a seznamem použité literatury vč. seznamu obrázků, 

grafů a příloh.  

 Autorka nejprve objasňuje problematiku písemného projevu v cizojazyčném vyučování. 

Logicky vychází z postavení této řečové dovednosti v Rámcovém vzdělávacím programu pro 

základní vzdělávání a zužuje pak toto téma na jeho uchopení v příkladovém školním 

vzdělávacím programu základní školy, na níž probíhalo výzkumné šetření (v abstraktu i dalším 

textu zaměněn pojem „program“ za „plán“). 

Teoretická část se dále věnuje hře jako aktivizačnímu prostředku ve výuce cizích jazyků. 

Autorka poukazuje na možné výhody či limity při využívání her ve VCJ, přičemž prezentuje 

možné způsoby klasifikace didaktických her vhodných pro nácvik písemného projevu, což je 

důležitým východiskem pro samotné výzkumné šetření. 

Praktická část práce je uvedena prezentací vybraných her pro rozvoj předmětné řečové 

dovednosti, je v ní popsán design výzkumného šetření, jehož metodou je dle autorky 

experiment. Autorka by se při obhajobě měla vyjádřit k volbě této metody pedagogického 

výzkumu, jejím výhodám a nevýhodám a možnostem realizace experimentu v reálné výuce. 

Vstupní a výstupní data výzkumného šetření byla autorkou srovnána, kvantitativně 

vyhodnocena a graficky znázorněna. Lze tvrdit, že následné statistické zpracování dat by mohlo 

prokázat statistickou významnost zjištěných výsledků. Omezující z hlediska posouzení 

reprezentativnosti výsledků je samozřejmě rozsah výzkumného vzorku. I tak ovšem autorka 

poukázala na významnou možnost řešení problému s nedostatečným nácvikem písemného 

projevu v současném cizojazyčném vyučování. 

   Seznam bibliografických záznamů shledávám pro tento typ závěrečné práce jako 

rozsáhlý a pozitivně lze hodnotit i celkově pečlivé formální zpracování, s výjimkou drobných 

formulačních nepřesností. 

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

přispěla k řešení problematiky možností rozvoje řečové dovednosti písemného projevu v rámci 

cizojazyčného vyučování. Předloženou diplomovou práci proto k obhajobě doporučuji.  

 

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

 



1. Na základě znalostí principů realizace experimentu jako techniky pedagogického 

výzkumu se vyjádřete k možnostem aplikace této techniky v reálné výuce německého 

jazyka.  
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