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Posudek diplomové práce 

Otázka výuky gramatiky v prostředí němčiny jako cizího jazyka patří mezi základní 
problémové okruhy, jejichž relevance se podává v podstatě automaticky a není nutno ji 
nijak obhajovat. Předkládaná diplomová práce svým zaměřením přispívá ke kritickému 
pohledu na problém a je jen dobře, že nevychází z nějakých předpojatých schémat, která 
by předem favorizovala jednu metodu před druhou. 

Práce se skládá z popisu a shrnutí dosavadních teoretických východisek na straně 
jedné a z empirického výzkumu dotazníkovou metodou a analýzy dvou učebnic na straně 
druhé. Základní výzkumná otázka zaměřená na situaci výuky gramatiky na českých 
gymnáziích je však formulována dosti obecně a čtenáři diplomové práce by její 
konkretizace do několika dílčích výzkumných otázek hned v úvodu usnadnila orientaci ve 
zkoumaných problémech (podobně by čtenář mohl postrádat stanovení konkrétního cíle 
na str. 46). 

Mám zato, že není nutno shrnovat obsahy jednotlivých kapitol, zvláště pak těch 
teoreticky orientovaných. Z přehledu v práci podaného vyplývá, že si autorka uvědomuje, 
jak pouze výběrové může být nastínění pedagogicko-psychologických specifik osvojování 
gramatiky cizího jazyka na tak malém prostoru, který v práci měla k dispozici. Proporčně 
se však rozsah těchto pasáží vzhledem k celku jeví jako vyvážený. Zaměřím se proto na 
jednotlivé problémy metodologické povahy, které by při obhajobě měly být dovysvětleny 
resp. upřesněny. 

Autorka v pasážích věnovaných pojetím gramatiky ukazuje, jak nejednotně se 
s tímto konceptem dá v lingvistice zacházet (str. 24). Současně ovšem používá tento 
klíčový pojem ve svém dotazníku, předkládaném žákům na gymnáziu a vyučujícím. To se 
může pro interpretaci jevit jako metodologicky napadnutelné. Bylo nějak ověřováno, jak 
respondenti s tímto pojmem nakládají a co pod ním rozumějí? Shodovalo se pojetí 
autorky s pojetím jejích respondentů? Neboli jinými slovy: Věděla autorka během 
průzkumu, že její respondenti vědí, na co jsou tázáni? Z popisu výzkumu se lze domnívat, 
že autorka zřejmě neprovedla pilotní studii, která by jí umožnila předejít např. takovéto 
nejasnosti. Intuici jistě nelze zcela nahradit, ale zdá se, že pokud si autorka tento problém 
uvědomovala, dalo se těmto nesnázím možná předejít. l 

K problému užívání pojmu gramatika se přiřazuje i otázka cílové variety, která se 
na gymnáziích v ČR vyučuje. V práci asi mohlo být zmíněno, že touto varietou je jaksi 
automaticky standard (to se projevuje na komentovaném příkladu postavení slovesa ve 
větách s weil na str. 76). 

Podobně obecné povahy je otázka interkulturního přístupu v gramatice (začíná na 
str. 36). Uvedené příklady jsou sice instruktivní, ale někdo by mohl postrádat širší 
etnografickou perspektivu, kterou bylo možno zmínit u pragmatické resp. 

I V dotazníku je kromě toho ne zcela srozumitelně formulována otázka č. 9 a 10 "Uben/Wiederholen Sie deiner 
Meinung nach die Grammatik genUgend"?, v níž se mísí tykání a vykání. 



sociolingvistické kompetence na str. 9. S jazykem Uazykovými znaky) určití konkrétní 
uživatelé nakládají v konkrétních sociálních kontextech konkrétními způsoby, dosahují 
přitom konkrétních cílů, eventuálně se potýkají s konkrétními důsledky atd. Problémy 
v tomto obsažené se týkají i výuky němčiny jako cizího jazyka, proto mohl být uveden i 
příklad z užívání němčiny českými mluvčími (fenomén zdvořilosti, oslovování a role 
gramatiky v nich apod.). 

V dalším se zaměřím už jen na drobnější otázky. V anglickém názvu práce je pro 
německý termín "Fremdsprache" užito anglického termínu "second language". Neexistuje 
však mezi "Fremdsprache" a "second language" pojmový rozdíl? 

Z jazykového hlediska je nutno ocenit, že text je napsán celkem čtivě. Avšak 
opakují se v něm některé zbytečné chyby (výčet není úplný): tvar "Faktore" na str. 9, 
rekce u cirkumpozice "um ... willen" na téže straně dole a na str. 13, tvar "der folgenden 
vier lahren" na str. 1 O, "das Grad" na str. 13, chybějící odlučitelná předpona auf resp. an 
na str. 13 slovesa aufflihren resp. anflihren, záměna "als" za "wie" na str. 14 (so konkret 
als), spojení "im welchen Stadium" na str. 16, "dieser Tempus" na str. 35, "mit dem zu 
behandelten grammatischen Phanomen" na str. 42, "zur Verwendung alterer, 
konservativen Lehrbticher" na str. 50. Ne zcela srozumitelná je formulace "Wir halten uns 
also in der Arbeit nach dieser Erklarung" na str. 26. Poměrně často se opakuje problém 
s deklinací participií "Lehrender/Lernender" (např. na str. 56, 59 a 62 "viele Lehrenden", 
na str. 60 spojení v nominativu ,,34 Lehrenden"), rekce "Antworten an diese Frage" na 
str. 61, rekce "sich wenden auť' na str. 70, spojení "austibt wird" na str. 66, "unter beiden 
Geschlechter" tamtéž, "nur elf Befragten" v nominativu na str. 67, "Einer Lernende" na 
str 68 atd. 

Lexikálně není na str. 50 sloveso missachten ve větě "Die neuen moderneren 
Werke werden mehr oder weniger missachtet" zcela vhodné (domnívám se, že tu bylo 
myšleno sloveso vernachlassigen). Lexikální povahy je jistě i záměna "Lernende" za 
"Lehrende" na str. 64 nebo "beschworen" místo "beschweren" na str. 68 a 87, dále zřejmě 
i označení spojky weil za předložku (na str. 75). Nedopatření tohoto typu se objevuje 
kromě toho i na str. 78 ve spoj ení "Deklination der Verben". 

Stylisticky není úplně optimální, aby v takovéto odborné práci autorka užívala 
hodnotící výrazy typu "zum Gllick" (str. 53 a 60), "es kann uns nur freuen" na str. 57 
apod. 

Celkově je však třeba ocenit, že autorka při zpracování tématu nakročila do 
výzkumu sociální reality a že sesbírala přece jen určitá data. Toto je úkol vždy nesnadný, 
o to víc však ocenitelný. Práci proto doporučuji bez výhrad k obhajobě. Do diskuse 
navrhuji výše zmíněné problémy. 

V Praze dne 12. května 2009 Vít Dovalil, Ph.D. 
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