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Autorka diplomové práce Zuzana Adamovičová se zabývá 
inovativními/alternativními přístupy při osvojování  gramatiky s cílem informovat 
o různých přístupech k výuce gramatiky, analyzovat jejich klady a zápory. Autorka se 
snaží na základě výzkumného projektu vytvořit model výuky gramatiky založený na 
prvcích transmisivních a na inovativním chápání prezentace a nácviku gramatického 
učiva. 

V teoretické části diplomové práce se autorka věnuje organizované výuce 
reprezentované „tradiční“ školou založenou převáženě na transmisivních (tradičních) 
přístupech uplatňovaných ve výuce. Další část práce představuje konstruktivní model 
školy - alternativní školství včetně různých inovativních tendencí a přístupů a 
vyúsťuje do kapitoly, která se zaměřuje na výuku gramatiky. Autorka se snaží 
nabídnout modely výuky, které mohou být využitelné v praxi škol. Součástí diplomové 
práce je představení vlastního výzkumného projektu, který spočívá ve srovnání dvou 
odlišných přístupů k výuce perfekta slabých sloves, který byl autorkou ověřen ve 
výuce na dvou třídách. 

V kapitole 2 – subkapitole 2.3 porovnává autorka transmisivní a 
konstruktivistický model školy (viz tabulka 1), ze které jsou patrné rozdíly v pojetí role 
učitele a žáka, sociálního klimatu ve třídě, ve způsobu osvojování si poznatků... Tato 
tabulka postihuje jen část rozdílů, kterými se oba přístupy odlišují. Kapitola 3 je 
věnovaná školské politice po roce 1989 a změnám, které nastaly mj. i v souvislosti se 
vstupem soukromého sektoru do školství. Autorka uvádí i základní školsko-politické 
dokumenty, které ovlivnily nejen školství jako systém, ale přinesly i změny do 
samotného vyučovacího procesu. Diplomantka se snaží definovat pojem „alternativní 
škola“ a nalézt společné rysy, které alternativní školy vykazují. Dále pak představuje 
některé alternativní školské modely (Waldorfská škola, Montessoriovská škola, 
Daltonská škola), včetně alternativních metod zaměřených na výuku cizích jazyků 
(sofrologie, sugestopedie, metoda celkové fyzické reakce, metoda ticha, vyučování 
v komunitě, přirozená metoda, ústní přístup), které přinesly s sebou změny ve 
vyučovacích přístupech, metodách a organizačních formách.

Kapitola 4 je již blíže k samotnému tématu práce. Diplomantka definuje pojem 
gramatika – pokouší se nalézt definici gramatiky podle jejího účelu a funkce, zabývá 
se výukou gramatiky jako jednoho z jazykových prostředků, výběrem gramatického 
učiva a pojetím gramatiky v rámci různých metod, metodických koncepcí (přímá 
metoda, gramaticko-překladová metoda, audioorální metoda...). V rámci této kapitoly 
jsou podrobeny  analýze z hlediska výuky gramatiky učebnicové soubory Spechen 
Sie Deutsch? 1  a Tangram aktuell 1-2. Autorka využívá komparaci podle Kočvarové.

V předposlední části práce nabízí autorka možnosti modernizace ve 
vyučování gramatiky, uvádí příklady postupů, jak žáky motivovat a tím i přispět 
k snadnějšímu osvojení a trvalejšímu uchování osvojovaného gramatického učiva. 
Jako jeden z prvků, jak žáky aktivizovat je uvedena didaktická hra s řadou 



zajímavých příkladů a v souladu se současnou koncepcí výuky cizích jazyků i řešení 
komunikativních situací, ve kterých je obsaženo konkrétní gramatické učivo. 

V poslední části diplomové práce je prezentován v rámci projektu vlastní 
výukový model. Ověřovány byly oba přístupy (transmisivní a inovativní). Autorka 
dospěla na základě vyhodnocení účinnosti obou modelů ke zjištění, že oba přístupy, 
ač se odlišují v různých kritériích, tak celkový výsledek v osvojení si konkrétního 
gramatického jevu nebyl výrazně odlišný. 

Závěr: Diplomantka vycházela ze solidního teoretického zázemí podloženého 
studiem sekundární literatury. Využila i další aktuální materiály a dokumenty 
zabývajícími se školskou politikou. 

Uspořádání práce je logické, rozsah práce splňuje parametry diplomové práce 
(116 stran včetně seznamu sekundární literatury). Diplomová práce je psána česky, 
obsahuje německé resumé a je doplněna 10 přílohami. Práce je zpracována kvalitně, 
po stránce formální nevykazuje žádné nedostatky.

Diplomovou práci Zuzany Adamovičové lze hodnotit celkově velmi pozitivně. 
Navrhuji předloženou diplomovou práci k obhajobě. 
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