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Předložená diplomová práce si dává za cíl provést analýzu učebnicových souborů pro 
němčinu z hlediska osvojování pravopisu. Vzhledem k tomu, že pravopis němčiny doznal 
v posledních letech velkých změn, je třeba na tuto skutečnost reagovat i z hlediska 
didaktického. 

Práce je psána v češtině, obsahuje tři základní kapitoly, je doplněna obsahem, úvodem, 
závěrem a resumé v němčině,  včetně příloh a seznamu použité literatury. Členění do kapitol 
se zdá být trochu chaotické. První kapitola není očíslována, práce po Úvodu začíná kapitolou 
č. 2, která je nazvána Část teoretická (zde by mohlo být číslo kapitoly 1). Očekáván by byl 
spíše konkrétní název orientovaný na teorii analýzy učebnic. Následující hlavní kapitola 
věnovaná kodifikaci pravopisu by měla mít svoje číslo, tedy 2. Kapitola věnovaná 
pedagogickému výzkumu prostřednictvím využití dotazníků – číslo 3. Název 5. kapitoly není 
správně apod. Obsah je do některých podkapitol zařazen zmatečně (viz např. kap. 2.2.2).  

Pozitivně lze hodnotit obsah kapitoly, v níž autorka popisuje vývoj pravopisu 
němčiny, rovněž shrnutí významných etap ve vývoji reforem pravopisu do přehledné tabulky 
se jeví jako přínos této diplomové práce. Autorka věnovala také dostatek prostoru typologii 
cvičení podle různých autorů, zjištěná fakta shrnula správně v tabulce.

Praktická část začíná popisem cílů výzkumu a použitých metod. V úvodní kapitole 
však autorka vedle formulace hypotéz hned uvádí výsledky, k nimž dospěla v rámci 
dotazníkového šetření u vyučujících na gymnáziích. V kapitole 3.2, kde by měly být uvedeny 
výsledky šetření, však najdeme z dotazníkového šetření pouze údaje charakterizující 
respondenty. Samotné výsledky (kromě str. 55) specifikovány nejsou. 

Po formální stránce lze hodnotit předloženou práci pozitivněji. I z tohoto hlediska však 
práce obsahuje chyby, jako příklad lze uvést kap. 2.4.7, pod bodem III. Závažné změny u 
číslic, kde došlo k rozhození řádků.

Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci jako méně zdařilou. Je škoda, že 
diplomantka tvorbu práce a její strukturu nekonzultovala s vedoucí práce. 

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

1. Uveďte systém klasifikace cvičení pro nácvik pravopisu. 

2. Uveďte kritéria, podle nichž lze analyzovat učebnicové soubory z hlediska pravopisu. 

3. Uveďte závěry  z analýzy učebnicových souborů pouze z hlediska osvojování pravopisu.

V Praze dne 29. srpna 2010             PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
katedra germanistiky






