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Klára Holá: 

Zur Rolle der Phonetik im Deutschunterricht an AusHinder (Kompetenzstufen Al-Bl) 

Diplomová práce Kláry Holé se zabývá rolí a pojetím fonetiky ve výuce cizího jazyka, 

konkrétně při osvojování němčiny českými studenty. Cílem je zjistit, které výslovnostní jevy 

v němčině činí českým studentům nejčastější potíže, a na základě tohoto zjištění posoudit 
vhodnost vybraných učebnic němčiny pro české mluvčí z hlediska metodiky výuky 

výslovnosti. 

Téma diplomové práce je velmi aktuální, neboť - jak autorka zdůrazňuje - odpovídající 
výslovnost v cizím jazyce je důležitým faktorem pro přijatelnost mluvčího v cizojazyčném 

prostředí a pro úspěšnost řečové komunikace. Přitom je zřejmé, že výuka fonetiky bývá 
v našich školách spíše zanedbávána, nebo dokonce zcela opomíjena. Některé pasáže práce tak 

mohou být přínosné pro pedagogickou praxi. 

Diplomová práce je rozčleněna do sedmi základních kapitol, v textové části má 83 

stran, dále 68 stran příloh a její součástí je CD s textovou a zvukovou částí. 

V první kapitole je přehledně představen Společný evropský referenční rámec pro 

jazyky, jsou zde předloženy jeho hlavní myšlenky a zejména ty části, které se týkají fonetiky. 

Autorka zde dala přednost rozsáhlému, nekomentovanému citování textu, který je do jisté 

míry zatížen úředním stylem. 

Ve druhé kapitole jsou vysvětleny pojmy, které se týkají tzv. stupňů kompetence, a 
dále pojmy fonetické z oblasti segmentální i suprasegmentální. 

Ve třetí kapitole se autorka výstižně věnuje problematice osvojování výslovnostních 
dovedností v cizím jazyce a jejich významu v komunikaci, dále pak požadavkům na učitele 

v oblasti fonetické a konstatuje nedostačující stav vzdělávání učitelů v této oblasti. 

Ve čtvrté kapitole najdeme srovnání vybraných fonetických aspektů, které tvoří 

základní odlišnosti v zvukovém plánu obou jazyků a k jejichž adekvátnímu osvojení je nutno 
zvládnout nové artikulační a modulační návyky (případně modifikovat návyky z mateřštiny) a 

odpovídajícím způsobem aplikovat pravidla pro jejich užívání. V části o artikulaci zavřených 

vokálů autorka připomíná menší čelistní úhel, ale neuvádí zásadní roli polohy jazyka. 

V pojednání o asimilaci znělosti, která se v češtině a němčině chová podle odlišných principů, 

by bylo vhodné uvést transkribovanou podobu všech příkladů. Tato kapitola je konkrétním 

východiskem pro praktickou část práce. 



j Její stěžejní část tvoří pátá a následující kapitola. Autorka pořídila nahrávky dvaceti 

gymnaziálních studentů, kteří se učí němčinu. Ve čteném textu vybrala zvukové jevy (celkem 
téměř 1500 položek), které bývají pro české mluvčí obtížné, provedla jejich sluchovou 

analýzu a pomocně se při hodnocení opírala o oscilografické zobrazení. Pět jevů, které 

vykazovaly nejčastější chybovost, potom zvolila pro posouzení učebnic, aby zjistila do jaké 
míry jsou v nich tyto jevy reflektovány a vhodně podány pro české mluvčí. Metodika i 

výsledky jsou podány podrobně, srozumitelně a přehledně, s využitím grafů. Komentáře jsou 

stručné a výstižné. Tento způsob jisté objektivizace výběru obtížných jevů by bylo užitečné 

ověřit pomocí percepčních testů s rodilými uživateli němčiny, což by ovšem přesahovalo 

rámec této práce. 

Metodika hodnocení učebnic v šesté kapitole je opět popsána podrobně a jasně. 
Autorka je si vědoma jisté subjektivnosti vlastního hodnocení. Výsledky jsou formulovány 

jasně. Kapitola je poněkud zatížena množstvím grafů, které zde neplní takový účel jako 

v kapitole předchozí. Přepočítávání výsledků vlastních odpovědí na procenta se může jevit 
jako problematické. Vhodné by patrně bylo uvést příklady cvičení z jednotlivých 
posuzovaných učebnic a jejich množství. 

V sedmé kapitole autorka navazuje na svá zjištění a stručně předkládá návrhy na 
zlepšení stavu výuky, včetně ukázek cvičení. 

Diplomová práce Kláry Holé je sondou do aktuální problematiky, která bývá 

z různých důvodů ve výuce cizího jazyka podceňována a zanedbávána. K nesporným 
přednostem práce patří například pořízení a analýza zvukového materiálu a zpracování 

výsledků. Tato část byla značně náročná na čas i na soustředění diplomantky. Práce obsahuje 
jisté nedostatky, které lze spatřovat například ve formální oblasti a místy v určitých 

jazykových neobratnostech. Za poněkud nadbytečné považuji uvedení všech vyplněných 

dotazníků v příloze. Uvedené nedostatky jsou vyvažovány pracností a náročností praktické 

části. 

Předkládaná práce splňuje svým obsahem i rozsahem požadavky kladené na 

magisterskou práci. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem ji doporučuji k obhajobě. 

V Praze dne 11.5.2009 

PhDr. Pavel Machač, Ph.D. 
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