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Diplomová práce se zabývá možnostmi inovativních metodických postupů při 
osvojování gramatiky při výuce cizích jazyků s důrazem na jazyk německý. Pedagogické 
výzkumy ukazují, že prezentace a nácvik gramatického učiva je stále velmi obtížnou součástí 
osvojování cizích jazyků, a je proto třeba hledat nové cesty, jak se tohoto nelehkého úkolu 
zhostit. 

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

V úvodu je specifikováno téma a zaměření jednotlivých částí diplomové práce. Bylo 
by žádoucí formulovat přesněji cíl diplomové práce.

Ve druhé kapitole diplomantka charakterizuje výchozí stav školství, jež označuje jako 
„krizi instituce školy“. Na s. 10 uvádí diplomantka „Dochází ke krizi školy“. Toto tvrzení je 
třeba blíže vysvětlit a upřesnit, a to především z hlediska časového. Ve třetí kapitole 
diplomantka uvádí obecně známé tendence v modernizaci školství po roce 1989, uváděná 
tvrzení však prolínají časově koncem minulého a začátkem nového století. Je třeba tuto 
skutečnost při obhajobě upřesnit (např. na s. 25 je uvedena sofrologie a je datována do 60. a 
70. let 20. století, tudíž nespadá přímo do období po roce 1989).

Čtvrtá kapitola je věnována různým přístupům v chápání pojmu gramatiky a popisuje 
místo gramatiky v jednotlivých metodických konceptech. Součástí této podkapitoly je i 
analýza učebnicových souborů z hlediska výuky gramatiky. Diplomantka analyzovala dva 
učebnicové soubory, které navzájem porovnala.

Pátá kapitola se již věnuje možným způsobům inovace výuky gramatiky. Při obhajobě 
by diplomantka měla vysvětlit, proč uvádí právě ty aktivity (s. 51) jako inovativní.

Seznam použité literatury je v dostatečném rozsahu pro diplomovou práci. Z hlediska 
formálního obsahuje drobné odchylky od normy ISO.

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




