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Rigorózní práce autorky Mgr. Markéty Švadlenové si klade za cíl představit řečové 

dovednosti jako součást strategických dokumentů Rady Evropy a dalších materiálů 

(Společný evropský referenční rámec pro jazyky, Evropské jazykové portfolio, Profile 

Deutsch), zároveň sleduje, do jaké míry se tyto požadavky promítají do kurikulárních 

dokumentů (Rámcový vzdělávací program pro gymnázia a Školní vzdělávací program), jak 

jsou stanoveny cílové požadavky v rámci jednotlivých úrovní a jak konkrétně zajišťujeme 

jejich plnění ve výuce němčiny jako cizího jazyka. Práce se zabývá standardizovanými 

nástroji Rady Evropy (dále jen: RE) a upozorňuje na nutnost jejich využívání v praxi. 

Autorka se následně soustřeďuje na jednu z cílových řečových dovedností a její nácvik 

funkčně podporuje auditivními, vizuálními a audiovizuálními podněty. Snaží se ověřit, do 

jaké míry využívání audiovizuálních prostředků usnadňuje žákům porozumění slyšenému a 

zda vhodná integrace doprovodných cvičení do výuky posiluje variabilitu učebních strategií 

dle požadavků standardizovaných nástrojů RE. K tomuto účelu autorkou nabízený třífázový 

systém cvičení se ukazuje jako funkční a vede k celkovému zlepšení výsledků ve všech 

sledovaných faktorech. Rovněž vytvořený přehled audiovizuálních prostředků, které jsou k 

dispozici jako doprovod k učebnicím, nebo jsou nabízeny do škol jako samostatná 

audiovizuální média, může vyučujícím usnadnit volbu vhodného podnětu sloužícího k rozvoji 

řečových dovedností. 

Výchozí pozici v teoretické části práce zaujímá analýza vydání Společného 

evropského referenčnío rámce pro jazyky, resp. Dodatku z roku 2018 (dále jen: SERR), 

příslušných pedagogických dokumentů a nástrojů umožňujících jejich praktickou realizaci ve 

výuce, včetně nástrojů evaluačních (certifikované jazykové zkoušky) a sebeevaluačních 

(Evropské jazykové portfolio).  

Autorka se v kapitole 3 podrobně zabývá problematikou řečových dovedností a na 

základě již výše zmíněného SERR a studia odborné literatury se snaží blíže popsat jednotlivé 

cílové kompetence a jejich postavení ve vyučování němčiny v souvislosti s jejím zaměřením. 

Oproti „tradičnímu“ dělení řečových dovendostí na: receptivní (poslech a čtení s 

porozuměním) a produktivní (ústní a písemný projev) lze za inovativní považovat 

představení současného přístupu kategorizace cílových řečových dovedností dle SERR, 

kde spolu s širokou škálou výukových strategií a komunikativních aktivit vystupují recepce 

(písemná a ústní), interakce, produkce (písemná a ústní) a jejich praktické jazykové 

zprostředkování, resp. jazyková realizace. Z této kategorizace vychází autorka při definování 

modelu poslechu s porozuměním s uplatněním vizuální podpory (das Hör-Seh-Verstehen), 

který vystupuje do popředí v souvislosti s využíváním technických médii ve výuce (viz 

Janíková, V.: Didaktik des Deutschunterrichts. DaF. S.67). Role vizuálních podnětů, 

využívání technických audiovizuálních médií v rámci porozumění slyšenému, popř. i jako 

samostatné řečové dovednosti (das Sehverstehen) je dosud poměrně málo prozkoumaná. 

Autorka práce se snaží představit oblast poslechu s porozuměním účelně propojenou s 

vizuálními podněty jako jednu z cest ke zlepšení výukové práce. Systém doprovodných 

cvičení, které autorka dále v „praktické“ části práce představuje, lze považovat za obecně 

využitelné v pedagogické praxi a uplatňované metody a formy práce s touto integrovanou 

řečovou dovedností za hodné následování. V práci uvedené doplňkové materiály, nabídka 



forem práce a systém cvičení mohou být ispirací, které technické prostředky vyučující z 

poměrně široké nabídky vyberou, jak funkčně je využijí nejen pro zvýšení efektivity výuky, 

zde konkrétně porozumění slyšenému, ale i pro posílení motivace žáků. 

Vzhledem k tomu, že empirická část práce představuje detailněji metody, metodické 

postupy a modely vedení vyučovacího procesu, které využíváme ve výuce při uplatňování 

vizuálních podnětů v rámci nácviku poslechu s porozuměním, lze stručný exkurz do historie 

vývoje metodických koncepcí, prezentovaný autorkou v kapitole 4, považovat pro další 

postup za relevantní.  

V kapitole 5 teoretické části práce se autorka na základě prostudované odborné 

literatury zamýšlí nad učebními styly a strategiemi a uvádí exemplární příklady, podněty a 

cvičení vhodná pro rozvoj řečových dovedností. Tato kapitola zároveň poskytuje informaci, 

jakým způsobem autorka využívala uvedené zdroje, které lze považovat za základ pro 

vytvoření teoretické báze, a jak je použila v dalším postupu při zpracování „praktické“ části 

práce. Do jaké míry se vizuální podněty a (didaktické) technické prostředky podporující 

poslech s porozuměním již v současné době promítají do úkolů některých německých a 

rakouských certifikovaných jazykových zkoušek autorka demonstruje na příkladech 

deskriptorů SERR prostřednictvím srovnávací analýzy SERR z roku 2001 a 2018 *, které 

jsou dále i východiskem pro stanovení úkolů ověřování. 

 

 Empirická část představuje audiovizuální prostředky, které lze k rozvoji cílových 

komunikativních kompetencí použít: krátké filmy, ukázky dokumentárních filmů, seriály, 

zprávy, reklamní spoty, reportáže, talkshows, televizní diskuze, komentáře… Kapitola 6 

zároveň nabízí jejich efektivní využití v jednotlivých fázích výuky.  Zaměřuje se proto rovněž 

na vytvoření účinného systému cvičení, která audiovizuální podněty doprovázejí a doplňují  a 

napomáhají tak k celkovému rozvoji řečových dovedností. Srovnání výsledků výukových 

sekvencí I-V výzkumných skupin a zpětná vazba od žáků prokázaly, že autorkou vytvořený 

třífázový soubor doprovodných cvičení používaných před, během a po práci s audiovizuálním 

materiálem se ukázal jako efektivní a pro žáky motivující. Analýza doprovodných cvičení je 

uvedena v subkapitolách 7.1  až 7.3 spolu s náměty pro tvorbu cvičení a s metodickými 

zásadami, jak tato cvičení funkčně propojit s audiovizuální složkou a integrovat  je do výuky.  

Kapitola 7 nabízí rovněž přehled a rámcový popis on-line dostupných doplňkových 

audiovizuálních metodických materiálů pro referenční úrovně A1-B1 autentických i 

didaktizovaných, spolu s uvedením jejich webové stránky.  Autorkou vytvořený seznam 

audiovizuálních materiálů, které jsou nabízeny např. prostřednictvím Deutsche Welle, Radio 

D, You Tube, popř. videosekvence  Deutsch für Euch, Das Deutschlandlabor, Deutsch zum 

Mitnehmen, lze chápat jako metodickou pomoc vyučujícím.  

V kapitole 8 autorka prezentuje ukázky výukových jednotek s funkčním uplatněním 

technických médií v ověřovaných skupinách. Efektivita tří jazykových kurzů byla podrobně 

analyzována, a to jak jednotlivě, tak i celkově. Komentované výsledky jsou uvedeny v 

grafických přehledech.   

 V kapitole 9 je uvedena obecná charakteristika poslechových textů a cíl, kterého by 

se mělo prostřednictvím působení audiovizuálních podnětů ve výuce dosáhnout. Autorka 

dochází k názoru, že rozvíjení jedné kompetence (zde primárně kompetence mediální) 

posiluje zároveň rozvoj kompetencí dalších a dochází tak ke vzájemnému působení 

receptivních a produktivních dovedností a jejich proporcionálnímu osvojování tak, jak jsou 

požadavky na jejich osvojení zakotveny v pozičních dokumentech RE a v kurikulárních 

dokumentech.  

 

 

* nové deskriptory pracující s médii jsou v práci uvedeny boldem  



 

Úzkou souvislost vidí autorka ve volbě funkčních metodických postupů, ve formách a 

délce prezentace, speciálně vytvořených úkolech, které mohou ovlivnit výsledky učebních 

činností žáků. Na základě ověřování Mgr. Švadlenová zjistila, že audiovizuální opora spolu s 

třífázovým systémem doprovodných cvičení vede k hlubšímu a trvalejšímu osvojování učiva 

a má vliv na kvalitu dosahovaných řečových dovedností (zejména pak na sledovanou řečovou 

dovednost, tj. poslech s porozuměním).  

 

Závěrem: Z hlediska praktického využití ve výuce němčiny jako cizího jazyka je možné  

pozitivně hodnotit některé pasáže empirické části rigorózní práce.V souvislosti s plněním cílů 

výuky v oblasti rozvoje řečových dovedností daných jak materiály RE, tak pedagogickými 

dokumenty představuje rigorózní práce Mgr. Markéty Švadlenové možnosti používání 

didaktické techniky ke zvýšení učebního potenciálu žáků. V současné době není vždy 

snadné se orientovat v široké nabídce doplňkových autentických či didaktizovaných 

audiovizuálních materiálů, která nabízejí jak vydavatelství učebnic, tak i některé vzdělávací 

instituty (např. Goethův ústav), či mediální instituce, jako rozhlas, televize či internet. Práce 

Mgr. Švadlenové poskytuje celkově ucelený přehled o nabídce audiovizuálního materiálu 

rozvíjejícího řečové dovedností, nabízí autorkou ověřené funkční začlenění do výuky a formy 

práce s ním. Vzhledem k tomu, že se dá počítat na školách s častějším využíváním distanční 

výuky, je práce rovněž i vhodným příspěvekem k posílení mediální kompetence učitelů.  

 Po formální stránce je práce členěna do dvou částí, teoretické a empirické. Práce je 

psána německy, obsahuje 10 kapitol a rozsah, včetně seznamu použitých zdrojů a 24 příloh, 

činí 174 stran. Uspořádání kapitol v první části práce je logické, citace jsou ve většině 

případech označeny; ve druhé, empirické části je pro nezasvěceného poměrně obtížná 

orientace ve struktuře práce, a to zejména v souvislosti s nezvyklou podobou výzkumu, kde 

autorka práce ověřovala účinnost audiovizuálního materiálu propojeného s modelem 

třífázového systému cvičení. Nezvykle dlouhý abstrakt je formulován v němčině a angličtině 

a závěr, kde by měly být sumarizovány dosažené výsledky a celkově zhodnocen přínos práce, 

je v němčině a češtině.  

 Autorka rigorózní práce Mgr. Markéta Švadlenová prokázala schopnost analýzy a 

dedukce, schopnost orientace v odborné literatuře a v on-line zdrojích. Za přínosný lze 

považovat inovativní přístup práce s audiovizuálním materiálem vedoucí k všestrannému 

rozvoji řečových dovedností (hodný následování v praxi škol). 

 Rigorózní práci „Proporcionalita čtyř dovedností ve výuce němčiny jako cizího 

jazyka s důrazem na postavení poslechu s porozuměním“ autorky Mgr. Markéty 

Švadlenové  d o p o r u č u j i  k obhajobě. 

 

       PaedDr. Dagmar Švermová 

                                                                                  Katedra germanistiky 

 

V Praze dne 27.  srpna 2020 

        

 

Otázky k obhajobě: 

 

1) Osvědčily se Vám více ve výuce audiovizuální materiály autentické, nebo 

didaktizované? Které konkrétně? 

2) Seznamte komisi blíže s Vámi navrhovaným třífázovým systémem cvičení. Jaký 

vliv měl takto vytvořený systém cvičení na posílení rozvoje příslušných 

kompetencí?  



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


