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Posudek oponentky 

 

Charakteristika práce 

 Diplomová práce Terezie Červákové se zabývá, jak už vyplývá z jejího názvu, oblastí 

lingvodidaktiky. Zaměřuje se na prezentaci gramatických struktur, respektive na procvičování 

přivlastňovacích zájmen, modálních sloves, sloves se změnou kmenové samohlásky a 

záporem ve vybraných učebních materiálech, kterými jsou učebnicové soubory Direkt neu a 

Themen aktuell. Obsahuje teoretickou část, která je věnována východiskům práce – pojmům 

metoda, výukové materiály (jejichž středobodem je médium učebnice) a v neposlední řadě 

zahrnuje také metodologii výzkumu, realizovaného v následující praktické práci. Praktická 

část s sebou přináší parciální analýzu učebních souborů Direkt neu a Themen aktuell a 

posléze empirické šetření na dvou různých gymnáziích, na nichž probíhá výuka s rozličnými, 

právě jmenovanými učebnicemi. 

 Práce je sepsaná v českém jazyce, vyznačuje se standardní strukturou (úvodem, hlavní částí 

(viz výše), závěrem, německojazyčném resumé, seznamem literatury a přílohami) a má 

celkem 102 stran textu. 

 

Komentáře k jednotlivým částem práce 

 Teoretická část práce 

V teoretické části diplomantka postupuje od obecného k jednotlivému. Odráží se od pojmu 

metoda v širším slova smyslu, tedy od metody jako způsobu vyučování a v komprimované 

podobě přináší diachronní popis vývoje metod. Dalším pojmem ve funkci pomyslného 

odrazového můstku se pro zkoumání diplomantky stal pojem učebnice s jejími 

charakteristickými rysy média zprostředkujícího základy cizího jazyka a sloužící k jeho 

osvojení. Triádu pojmů pak uzavírají katalogy kritérií týkající se výuky cizích jazyků 

(Stockholmský a Frankfurtský katalog), které jsou položeny do kontextu s kritérii stanovenými 

MŠMT ČR. V pojednání o metodách a technikách pedagogického výzkumu se Terezie 

Červáková věnuje vysvětlení pojmu analýza a dále testování (druhům a vlastnostem testů). 
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Teoretická část práce je vypracována pečlivě s odkazem na odpovídající sekundární prameny 

a jasně poukazuje na velmi pěknou orientaci diplomantky v dané problematice. Podkapitoly 

jsou stručné a jejich sdělení funkční, lze je charakterizovat jako jdoucí k meritu věci. 

Přehlednost a funkčnost jsou silnou stránkou této části, kterou je třeba ocenit. Námět 

k zamyšlení představuje otázka, zda má každá subkapitola nárok na označení desetinným 

číslem – nejdrobnější subkapitolu představuje definice pojmu analýza (celkem 12 řádek textu 

na str. 34, která je správně zakomponovaná do kapitoly nazvané Metody a techniky 

pedagogického výzkumu). Tato kapitola velmi pěkně uvádí empirické šetření v praktické části. 

 

 Praktická část 

Terezie Červáková se v praktické části své diplomové práce zabývá učebnicemi Themen 

aktuell a Direkt neu, nejprve parciální analýzou učebnicových souborů, tedy učebnic i 

pracovních sešitů. Diplomantka se zaměřuje na popis nácviku výše popsaných gramatických 

jevů, a poté na komparaci možností jejich osvojení a upevnění v různých typech cvičení. 

Tato část práce se vyznačuje precizním, detailním vypracováním, tj. stoprocentní 

diagnostikou zkoumané látky. Textový popis cvičení je rozčleněn podle jednotlivých 

gramatických struktur a lekcí; textový popis jednotlivých typů cvičení je v závěru zakončen 

tabulkovým přehledem. Tuto část práce velmi pěkně dokresluje přehled barevně 

provedených grafů, který diplomantka začlenila do příloh práce. Jinou možností řešení by 

bylo jednotlivé tabulky umístit pod textový popis cvičení k jednotlivým gramatickým jevům a 

do závěru parciální analýzy umístit vyhodnocení formou grafů. Nicméně varianta zvolená 

diplomantkou je rovněž správná a představuje jedno z možných, i když čtenářsky méně 

komfortních, řešení. Jsem přesvědčena, že tato část práce nalezne praktické využití v budoucí 

profesi diplomantky, kde ji bude moci využít jako základ „databanky cvičení“ sloužící k rychlé 

orientaci při procvičování daných gramatických struktur. 

Logickou a precizní strukturou se vyznačuje také prezentované empirické šetření na 

Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna (a Církevní základní škole v Českých Budějovicích), kde 

se používá učebnice Direkt neu s převažujícími induktivními postupy, a na Akademickém 

gymnáziu v Praze, na němž se učí podle učebnice Themen aktuell 1 upřednostňující 

deduktivní způsob učení. Skupinu probandů tvořili žáci a žákyně věkově spadající do prvního 

ročníku čtyřletého gymnázia a mající tutéž jazykovou úroveň. Hypotézy a výzkumná 

očekávání mířila na míru upevnění gramatického učiva v závislosti na způsobu jejich 

prezentace (deduktivní vs. induktivní) a způsobu jejich procvičování (tj. typech cvičení 

v jednotlivých souborech používaných učebních materiálech.  

 

 

 Závěr 

V závěru svého zkoumání diplomantka diagnostikovala vyšší úspěšnost induktivních metod 

(souboru Direkt neu v kombinaci s dalšími materiály) s tím, že získání jazykových kompetencí 

samozřejmě nezáleží pouze na používaných učebních souborech. Tyto učebnicové soubory 

vzniky se sedmiletým odstupem (soubor Themen aktuell byl poprvé r. 2004, Direkt neu v r. 

2011) a v souvislosti s vývojem metod se odlišují mírou použití induktivních a deduktivních 

postupů. Ačkoliv byly oba soubory v průběhu let inovovány, metodická osa zůstala logicky 

tatáž. 
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 Přílohy práce vhodně doplňují teoretickou část práci (viz výše) i empirický výzkum (přehledné 

grafy shrnují výsledky testu žáků učících se podle různých učebnic). Součástí příloh je rovněž 

„prázdný“ test, který by optimálně mohl být ještě vhodně doplněný ukázkou dvou 

vyplněných testů (z každé školy jedním testem). 

 

 Seznam literatury představuje fundovaný seznam zdrojů, k němuž nemám připomínek. 

 

Celkové hodnocení 

Diplomantka prokázala schopnost samostatného řešení zkoumané problematiky, práce s odbornými 

prameny a jejich reflexe, schopnost koncipovat, naplánovat, realizovat a vyhodnotit empirické 

zkoumání ve školní praxi. Její práce po obsahové i jazykové a stylistické stránce splňuje nároky 

kladené na diplomovou práci, jejíž cíle byly splněny. Práci Terezie Červákové Analýza vybraných 

výukových materiálů se zaměřením na prezentaci gramatického učiva doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě 

1. Grafy v příloze Vaší diplomové práce deklarovaly zvládnutí jednotlivých gramatických jevů 

studenty jednotlivých škol. Jak by vypadalo celkové procentuální srovnání? 

2. Co považujete na jednotlivých souborech více a méně zdařilé a který z učebnicových souborů 

byste vybrala pro Vaši výuku? Svou volbu zdůvodněte. 

3. Jako studentce Vám při více vyhovoval/vyhovuje induktivní nebo deduktivní způsob učení? 

Který z uvedených souborů byste pravděpodobně upřednostnila jako studentka?  

 

 

Odolena Voda, 20. 5. 2020     PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. 

 


