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Jedná se o částečně přepracovanou a doplněnou diplomovou práci Barbory 
Jäschkeové. Při přepracování vycházela diplomantka z připomínek a doporučení 
obsažených v posudcích vedoucí práce a oponentky a rovněž čerpala z konzultací, 
které jí byly poskytnuty ze strany obou posuzovatelek v průběhu června. 

V úvodu části teoretické se autorka zabývá analýzou učebnic/učebnicových 
souborů obecně a stanovuje základní kritéria hodnocení učebnic (odbornost, obsah, 
přiměřenost zpracování) a dílčí kritéria, která mohou při výběru hrát poměrně 
důležitou roli (estetická účinnost, ergonomické požadavky). Zde je možné ještě uvést 
jeden z dalších aspektů, který do jisté míry může ovlivnit výběr příslušného souboru, 
a to je hledisko ekonomické. Autorka uvádí metody výzkumu učebnic, ze kterých pak 
dále vychází v praktické části své práce. 

  V kapitole 2 autorka přechází od definic učebnice/učebnicového souboru a 
jejich charakteristik k přehledu výukových souborů určených pro německý jazyk, 
které jsou uvedeny v seznamu MŠMT jako doporučené výukové materiály (učebnice, 
kterým byla udělena schvalovací doložka MŠMT), až k funkcím cizojazyčných 
učebnic a požadavkům na kvalitní učebnice.

Při posouzení obsahu učebnicového souboru vzhledem k výcviku pravopisu 
vychází autorka správně z požadavků, které jsou stanoveny v kurikulárních 
dokumentech (zde RVP G). 

Subkapitoly (2.3 a 2.4) se věnují kodifikaci pravopisu německého jazyka, 
historickému vývoji pravopisu a reformám pravopisu, které razantněji proběhly na 
konci 20. století. S menšími „úpravami“ pravopisné normy se setkáváme až do 
současnosti (viz informace obsažené v jazykovědných časopisech „Sprachdienst“/ 
„Muttersprache“/“Sprachreport“, popř. na webových stránkách www. rechtschreibrat. 
com). Diplomantka uvádí šest zásadních oblastí změn, či úprav a ilustruje je na 
příkladech. Informuje o zásadních dokumentech, které byly přijaty v ČR v souvislosti 
se zaváděním nové pravopisné normy do českých škol včetně přijatého přechodného 
opatření (platného do konce školního roku 2001/2002) a reakci na toto opatření na 
trhu s učebnicemi němčiny. Při uvedení příkladů změn z roku 2006 za předsednictví 
bavorského ministra kultu Zehetmaiera Radě pro německý pravopis by mohly být 
uvedeny ještě další typické příklady návratu ke „starým“ pravidlům. 

Na tomto místě bych chtěla pochválit autorku diplomové práce za velmi 
solidně zpracovanou část práce týkající se reformy německého pravopisu a její 
zavedení do českého školského systému. Rovněž je možné za instruktivní považovat 
historický přehled nazvaný „Sto třicet let pravidel a reforem tabulce“ (pozor ale na 
pravopis číslovek v ČJ na str. 47 a na str. 48 uvedený překlad KMK – jedná se o 
„Konferenci ministrů kultu“ – tedy školství, nikoli Konferenci ministerstva kultury!).

Další subkapitola se zabývá osvojováním řečových dovedností a jazykových 
prostředků a jejich vzájemným vztahem a přibližuje se tak zadanému tématu 
diplomové práce: výcviku grafické a ortografické stránky německého jazyka 
v učebnicových souborech.



V části praktické autorka diplomové práce ověřuje způsoby výcviku pravopisu 
na školách 2.cyklu a věnuje se prezentaci a způsobům osvojování a upevňování 
pravopisu ve vybraných učebnicových souborech. S volbou metod – základních i 
doplňkových - lze souhlasit (dotazník pro učitele, pozorování - záznam 
z hospitovaných hodin, test pro žáky, evaluace výsledků) rovněž tak i s hypotézami, 
které si autorka stanovila. Za zásadní považuji ve výčtu metod absenci metody 
analýzy (učebnic), což je také v názvu diplomové práce, i když v subkapitole 3.7 a 
dále tato metoda figuruje (zřejmě opomenutí ze strany autorky). 

Na základě orientačního šetření byly autorkou analyzovány dvě učebnicové 
řady (dvojjazyčná „Sprechen Sie Deutsch“ a jednojazyčná „Schritte“) a stanovena 
kritéria analýzy vzhledem k cíli (osvojování si pravopisných norem). Autorka vypisuje 
konkrétní pravopisné jevy, kterým se učebnice věnují a přehledně uvádí způsoby 
nácviku těchto jevů. Doporučovala bych dát do souvislosti výsledky testů s analýzou 
učebnicových souborů, čímž by bylo možné dojít i k hodnocení, zda je osvojení si 
pravopisu podle těchto analyzovaných učebnicových souborů dostatečné, resp. u 
kterých jevů je více/méně účinné. Je samozřejmě nutné odlišit tu skutečnost, zda se 
jedná o učebnicové soubory určené pro počáteční výuku, tj. 1.díly učebnicových 
souborů, kde se věnuje výcviku ortografických jevů větší pozornost, než učebnicím 
pro pokročilé, kde se již jaksi předpokládá, že žáci zvládli základní pravidla a uvádí 
se jen pravopis jednotlivých slov v rámci seznamování se s novou slovní zásobou 
(„Schritte“ 3). U „Sprechen Sie Deutsch“ není uvedeno, zda se jedná o 1., či další díly 
této řady. Tomu by pak musel být přizpůsoben vzorek respondentů.  Z takto pojatého 
vyhodnocení by mohla být rovněž formulována doporučení určená autorům 
příslušných učebnic na doplnění nácviku relevantních pravopisných jevů.

Co se týče ověřování a jeho vyhodnocení uvedené v diplomové práci autorky 
Barbory Jäschkeové, lze konstatovat, že věnovala této části práce velkou pozornost. 
Osvojení si pravopisné normy jako jednoho z jazykových prostředků má zásadní 
význam pro jazykově korektní realizaci písemné komunikace a proto by neměl výcvik 
pravopisu „zaostávat“ za ostatními jazykovými prostředky, naopak by se měly 
všechny složky obsahu navzájem doplňovat. Výsledky ověřování uvedené v této 
diplomové práci naznačují, že by tomu tak mělo v praxi škol být. 

Závěr: Autorka diplomové práce v části teoretické se opírá o studium poměrně 
rozsáhlé odborné literatury včetně literatury časopisecké. Seznámila se podrobně jak 
s metodickými materiály MŠMT, které se zabývají zaváděním nové pravopisné normy 
do škol a doporučeními MŠMT k hodnocení učebnic pro účel udělení schvalovací 
doložky, tak s požadavky na zvládnutí pravopisu stanovené v pedagogických 
dokumentech – RVP G). Teoretická východiska pro zpracování praktické části 
diplomové práce lze hodnotit jako dostatečná.

Ověřování je možné hodnotit celkově pozitivně (doporučení viz výše) 
včetně jeho formálního zpracování. 

Rozsah diplomové práce splňuje základní parametry (97 stran včetně 
seznamu literatury). Práce je doplněna 7 přílohami.  Diplomová práce je psána česky 
a je doplněna německým resumé (cca 1 a 1/2 strany). V konečné fázi předložená 
práce měla ještě projít důslednou jazykovou korekturou, aby byly odstraněny drobné 
chybičky a překlepy.
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