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Připomínky, výhrady, zdůvodnění 
 
Bakalářská práce Terezy Novákové se zabývá faktory, které mohou ovlivňovat vztah žáků ke studiu 
němčiny. Zabývá se otázkou výběru a dalšího studia 1. a 2. cizího jazyka, tj. sledován byl zejména faktor 
výběru němčiny: zakotvení v pedagogických dokumentech a pozičních dokumentech RE (učit se jazyk 
svého souseda), historických vazeb a současných česko-německých vztahů,  upotřebitelnosti na trhu 
práce, pobyt v zemi cílového jazyka  a dalšího zájmu o studium němčiny a faktor ovlivňující vztah 
k němčině: obtížnost (němčina versus angličtina), vztah mateřského jazyka a němčiny, role učitele-
využívání aktivizačních metod a organizačních forem práce, jeho angažmá ve prospěch němčiny. Je 
nutno podotknout, že při výběru jazyka hraje významnou roli rovněž i rodina.  
Na základě analýzy výše zmíněných faktorů, podpořené dokumenty a statistikami, bylo cílem zjistit, do 
jaké míry uvedené faktory ovlivnily vztah žáků k němčině. Otázky dotazníkového šetření byly zaměřeny 
zejména na: 
 

• vztah a vytváření postoje k německému jazyku; 

• předchozí zkušenosti s němčinou; 

• ovlivnění vztahu k němčině v důsledku společné historie; 

• obtížnost němčiny; 

• role vyučujícího; 

• možnosti uplatnění; 



• maturitu z němčiny; 

• upřednostnění komunikace němčina-angličtina; 

• zájem o další studium němčiny. 
 

Dotazníkové šetření bylo realizováno u 231 žáků předmaturitního ročníku na víceletých gymnáziích 
v Praze v únoru 2020. Dotazník obsahoval 12 otázek, z toho 10 otázek mělo uzavřený charakter (viz 
příloha č. 6). Výsledky šetření jsou přehledně zpracované a jsou funkčně doplněny grafy a komentářem 
autorky.  
Šetření celkově prokázalo, že k německému jazyku mají respondenti převážně pozitivní vztah podpořený 
vyučujícími, historické souvislosti nemají na vztah respondentů k němčině podstatný vliv. Vzhledem 
k obtížnosti němčiny by respondenti v komunikaci upřednostnili angličtinu. Za pozitivní považují 
respondenti větší možnosti uplatnění se znalostí němčiny na trhu práce, ale výběr němčiny jako 
maturitního předmětu spíše odmítají.  
 
Práce je sepsána v češtině, obsahuje abstrakt a klíčová slova v češtině a angličtině a závěr formulovaný 
v češtině a němčině; jazykovou i stylistickou úroveň lze označit za celkově velmi pěknou, odpovídající 
požadavkům kladeným na bakalářskou práci, a to i přes některé ojedinělé detaily, které lze hodnotit jako 
přepsání (např. na str. 16 a 20). 
 

Celkové hodnocení 
Práci hodnotím jako velmi zdařilou, je jasně a logicky strukturovaná, vykazuje velmi dobré znalosti 
o zkoumané problematice, kterou se Tereza Nováková zabývala. S výběrem faktorů, které byly 
předmětem ověřování lze souhlasit. Snad by bylo možné zařadit ke zkoumaným faktorům rodinu, 
která mnohdy může ovlivnit výběr jazyka již na základní škole.  
 

Podnět k rozhovoru při obhajobě 
Co by bylo potřeba změnit v oblasti kurikulárních dokumentů, aby bylo posíleno postavení 
němčiny? 
 
 
 
 
V Praze dne    května 2020                                 PaedDr. Dagmar Švermová 


