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Diplomová práce se zabývá analýzou učebnicových souborů určených pro výuku na 
druhém stupni základních škol z hlediska prezentace zeměvedně orientovaných témat. Jedná 
se o aktuální téma spadající do oblasti interkulturní a sociokulturní kompetence, jež tvoří 
neodmyslitelnou součást komunikativní kompetence.

Práce je psána v němčině, obsahuje šest základních kapitol, je doplněna obsahem, 
úvodem, závěrem a resumé v češtině včetně příloh. 

V úvodu je specifikováno téma a zaměření jednotlivých částí diplomové práce. Při 
obhajobě by bylo vhodné vysvětlit, co míní diplomantka větou na s. 9: „Weil die Arbeit 
lehrwerkanalytisch ist, orientiere ich mich auch auf die bestimmten Gesetze, die das 
landeskundliche Curriculum beeinflussen“. Dále by bylo žádoucí formulovat přesněji cíl 
diplomové práce.

V první kapitole diplomantka vymezuje základní pojmy nutné pro zpracování tématu. 
Zabývá pojmy reálie, kultura, jazyk a třemi přístupy k pojmu reálie. Zvláštní kapitolu věnuje 
interkulturnímu přístupu k reáliím, vycházeje přitom ze základních pramenů zahraniční 
sekundární literatury. Popisuje postavení výuky reálií na druhém stupni základních škol, tak, 
jak je teoreticky nastiňuje Erdmenger a doplňuje tuto teorii konkrétní situací posledních let 
danou evropským referenčním rámcem a rámcovým programem pro základní vzdělávání.

Čtvrtá kapitola je orientována na teorii analýzy učebnicových souborů. Jsou zde 
uvedeny definice učebnic a jejich základní funkce, dále základní katalogy kritérií pro analýzu 
učebnic. Na základě katalogu od Meijer a Jenkins vytváří diplomantka vlastní katalog kritérií 
pro analýzu vybraných učebnicových souborů, jenž specifikuje přehledně v tabulce na s. 44.

Pátá kapitola obsahuje již výsledky vlastní analýzy. Nejdříve je stručně 
charakterizovaný celkově zvolený učebnicový soubor a poté jsou uvedeny výsledky analýzy 
jednotlivých dílů učebnic. Jako přínosný prvek této analýzy je třeba zdůraznit právě fakt, že 
analýza byla prováděna na více dílech souborů, i když ne na všech jejich součástech, což 
umožňuje získat objektivnější pohled na dané jevy. Analýza každé učebnice je ukončena 
shrnutím zjištěných skutečností. V poslední kapitole se nachází souhrnná tabulka s výsledky 
zjištěnými ve všech sledovaných učebnicích

Seznam použité literatury je uveden správně dle normy ISO a je  v dostatečném 
rozsahu pro diplomovou práci. Svědčí o dobrém přehledu diplomantky v dané problematice. 

Uvedené přílohy jsou zvoleny adekvátně, bohužel však bez bližšího propojení s textem 
práce. Formální stránka práce odpovídá stanoveným normám. 

Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci jako velmi dobrou a vzhledem 
k výše uvedenému hodnocení ji doporučuji k obhajobě. 



Autorka by si měla k obhajobě připravit odpovědi k následujícím bodům: 

1. Formulujte co nejpřesněji cíl diplomové práce a uveďte, na kolik byl tento cíl 
splněn. 

2. Uveďte stručný souhrn výsledků analýzy učebnicových souborů z hlediska výuky 
reálií s důsledky pro praxi (např. volbu učebnicového souboru pro výuku). 

V Praze dne 29. prosince 2009             PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
katedra germanistiky




