
Posudek na diplomovou práci Evy Mikešové 

na téma 

Fertigkeit Sprechen auf dem Kompetenzniveau B. FF UK Praha 2008. 123 str.včetně 

příloh. Celý text na CD. 

Cílem této diplomové práce je analýza nových německých učebnic, resp. těch cvičení, které 

mají za cíl rozvoj řečové dovednosti. Představuje již třetí diplomovou práci na toto téma, 

která vznikla za poslední léta na ÚGS, jejím přínostemje však tolik potřebný akcent na 

způsoby, jakými lze řečové schopnosti pomocí různých cvičení rozvíjet. Její přečtení je velmi 

poučné, protože autorka upozorňuje mj. i na potenciální chyby, kterých se může učitel 

dopustit, pokud chce do slovního projevu svých svěřenců zasáhnout a opravovat chyby. 

Práce je velmi přehledně členěna, má logickou výstavbu. Autorka postupuje od základních 

informací o řečové dovednosti v rámce výuky CJ (i historicky) přes postavení této. dovednosti 

v textu Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V další kapitole prezentuje 

problematiku opravování chyb v mluveném projevu. Zhruba stejný rozsah mají další dvě 

kapitoly o typologii cvičení a provedených analýzách. Práce je doplněna bohatou bibliografií, 

která svědčí o pílí autorky, která hledala jak v tištěných pramenech, tak i v internetových 

zdrojích. 

Při čtení textu jsem narazila na několik závad: chybí české resumé, v německém textu se 

občas najde gramatická či stylistická chyba (hned v poděkování, pak např. str. 7, 11,22 atd. a 

také v německém souhrnu, nazvaném Schluss; fremdsprachliche Kompetenzen se používá 

častěji nežfremdsprachige Kompetenzen (v textu je správně i fremdsprachliche 

Áu13erungsfáhigkeit). Dále je v textu obsaženo několik nevhodných syntaktických konstrukcí 

(např. první věta odstavce 1.3, opravila jsem v textu práce). 

Co mě na textu především zaujalo, je autorčin postoj k víceslovným pojmenovávacím 

jednotkám (str. 55nn.) ajejich zapracování do řečových cvičení. Role frazémů a kolokací v 

řečovém projevu na úrovni B představuje problém, a to jak z hlediska nácviku Ue třeba 

rozlišit mezi užitečnou aktivní znalostí kolokací - sein Bett machen a spíše pasívně 

přijímanými idiomy, jejichž výběr by měl mít základ v nějakém frekvenčně podloženém 



výběru), tak z hlediska psycholingvistického, který je s prvním hlediskem úzce spojen: 

opravdu je třeba daný frazém vždy analyzovat? Na str. 57 jde asi o nešikovnou formulaci: 

tvrdí se zde, že frazémy a idiomy se musíme učit nazpaměť a izolovaně, na str. 58 se 

akcentuje významná role jejich kontextualizace. Co se myslí přesně kontextem? A co je 

angemessene Sprachverwendung ? A jak by si autorka představovala prezentaci frazémů ve 

slovnících? Především tato témata doporučuji zvolit pro diskusi při obhajobě. V poslední 

době jsou velmi aktuální zvláště ve švýcarském psycholingvistickém výzkumu (pracoviště 

emeritovaného Haralda Burgera), který zaznamenal velký pokrok. 

U kolokací, frazémů a jednoslovných jednotek v textu platí, že jejich proměnlivý význam se 

derivuje z kontextu vždy. U frazému je pak ještě ve hře jejich interní a externí syntax. Proto 

je zpracování lexikální pragmatiky stále velkým desiderátem jak na úrovni lexikografické, tak 

didaktické. 

Závěr: Práce je psaná dobrou němčinou. Prozrazuje autorčin zájem o téma. Splňuje nároky 

na.diplomovou práci kladené, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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