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Autorka diplomové práce Eva Moravčíková se zabývá otázkou využitím 
uměleckých výchov při výuce německého jazyka. Jedná se o aktuální téma, které 
je v souladu s koncepcí danou kurikulárními dokumenty (Rámcovým vzdělávacím 
programem), ve kterých se klade důraz na vzdělávací oblasti, kde se plně uplatňují 
mezipředmětové vztahy a návaznost. Nejedná se již o izolované obsahy jednotlivých 
předmětů, ale o integraci estetických prvků do dalších předmětů, zde do výuky 
německého jazyka. Doporučovala bych alespoň stručné pojednání o základních 
kurikulárních dokumentech pro příslušný stupeň školy a jak je konkrétně 
mezipředmětová propojenost v těchto materiálech prezentována.

Diplomantka vychází z hypotézy, že dramatické aktivity mohou přispět ke 
zlepšení komunikativních kompetencí žáků v německém jazyce, podněcují k aktivním 
činnostem a napomáhají k budování jazykových strategií.

V poměrně rozsáhlé teoretické části diplomové práce (55 stran) se autorka 
zabývá otázkami volby vhodných postupů, metod a organizačních forem výuky a 
věnuje se obecně možnostem uplatnění prvků umělecké výchovy. Navrhuje vhodnou 
strukturu vyučovací hodiny za použití prvků dramatické výchovy/literární výchovy 
spolu s aktivizujícími cvičeními pro jednotlivé fáze/sekvence vyučovací jednotky. 
Speciální subkapitolu věnuje autorka vývoji obrazových knih jako literárního žánru 
(subkapitola 2.3.2.3). Jak je definována obrazová kniha různými autory? Mohou  být 
různé druhy obrazových knih (leporela, komiksy...). Diplomantka věnuje další dvě 
subkapitoly (2.4 a 2.5) projektovému vyučování a uvádí základní vztahy mezi cílem a 
obsahem, resp. mezi řečovými dovednostmi a jazykovými prostředky. Zde bych 
chtěla připomenout, že k dramatické výchově má blízko činnostně orientovaná výuka, 
která by zde alespoň v základních obrysech měla být zmíněna. Tyto subkapitoly jsou 
vstupem do praktické části diplomové práce. Domnívám se, že teoretická část práce 
je zpracována celkem solidně a poskytuje dostatečný materiál pro další zvolený 
postup ověřování.

Praktická část po vstupních informacích pojednává projektové vyučování a 
prezentuje možnosti jeho využití v hodinách cizího jazyka; konkrétně se zaměřuje na 
práci s literární ukázkou knihy Jutty Bauer(ové) „Königin der Farben“. 

Cílem praktické části práce je zjistit, do jaké míry lze využít prvky umělecké 
výchovy: dramatické zpracování, hudbu, malbu - estetické vnímání obrazu a další 
složky uměleckých přístupů při práci s jazykových a nejazykovým materiálem 
v hodinách německého jazyka. Co prvky umělecké výchovy do výuky přináší, jak 
dalece žáky motivují a zda propojení jednotlivých disciplín, či jejich částí do určitého 
celku poskytuje žákům globálnější pohled na řešení zadané úlohy a zda v konečném 
výsledku zefektivní výuku cizího/německého jazyka.

Autorka předkládá návrh konkrétního projektu rozpracovaného do jednotlivých 
fází včetně zadání úkolů . Pro inspiraci si autorka zvolila knihu Jutty Bauer(ové) 
„Königin der Farben“ (v českém překladu: „Královna barev“).



Kpitola 3.3 shrnuje poznatky z empirického šetření, které diplomantka 
realizovala u respondentů ve věku od cca dvaceti do dvaceti čtyř let. V tomto 
ověřování spatřuji určitý rozpor: proč neprobíhalo ověřování u žáků 
základních/středních škol? Výsledky a zobecnění z ověřování by měly mít dopad do 
výuky němčiny jako cizího jazyka u žáků mladšího, popř. staršího školního věku, 
nikoli dospělých-vysokoškolských studentů oboru germanistika.  

Ověřovány byly dvě složky: dramapedagogická práce v hodině německého 
jazyka, zapojení žáků do vyučovacího procesu a jejich aktivita. Zajímavé je 
konstatování, že dramatická výchova a její prvky mohou mít v hodině jakéhokoli 
jazyka, ať už mateřského, či cizího terapeutické působení (str. 72). Uvítala bych, 
kdyby toto tvrzení autorka doložila na konkrétním příkladě, nebo tuto pasáž doložila 
odbornou literaturou. Co je míněno „terapeutickým působením“? Rovněž tak bych 
prosila, aby autorka komisi sdělila, kde se termín „dramapedagogická práce“ / 
„dramapedagogika“  vyskytuje v české odborné literatuře, či se jedná o doslovný 
překlad z němčiny, popř. termín, který pro účel diplomové práce autorka 
E.Moravčíková použila. Vzhledem k tomu, že se tento termín vyskytuje již v názvu 
diplomové práce, jeví se tato odpověď jako zásadní.

Ověřování probíhalo u studentů ve 2.ročníku bakalářského studijního 
programu a ve 4. a 5. ročníku magisterského studijního programu na Pedagogické 
fakultě UK Praha u dvou kontrolních skupin (obor: německý jazyk a literatura). Za 
zajímavý a „novátorský“ přístup lze považovat malování podle hudby (subkapitola 
3.3.5.3.2). Jak naznačuje evaluace této formy výuky, setkala se, až na malé výjimky, 
s pozitivní odezvou a umocnila tak prožitek příběhu, popř. pozitivně pomáhala při 
zachycení dějové linie příběhu. Při této příležitosti by se mohlo připomenout 
působení filmové hudby, která je mnohdy vnímána podprahově, ale má jak pro 
pochopení děje, tak pro estetické umocnění zážitku určitých filmových scén/dějových 
situací, bezesporu velký význam. Realizace projektu je zaznamenána na DVD a 
proto bych doporučila, aby v rámci obhajoby byla nahrávka alespoň zčásti 
prezentována.
Závěr: Diplomantka vycházela ze solidního teoretického zázemí podloženého 
studiem sekundární literatury (primární literatura: Jutta Bauer: Königin der Farben). 
Autorka využívala z velké části rovněž internetové zdroje. Práce je doplněna 
přílohami. V práci se vyskytují některé drobné nedostatky formálního charakteru. 
Uspořádání práce a její členění je celkem logické; rozsah práce splňuje parametry 
diplomové práce (89 stran včetně seznamu prostudované literatury). Diplomová 
práce je psána česky, obsahuje německé a anglické resumé.

Diplomovou práci Evy Moravčíkové lze hodnotit celkově pozitivně a je možné 
ji doporučit k obhajobě. V rámci obhajoby by měly být zodpovězeny otázky obsažené 
v tomto posudku a vysvětleny některé nejasnosti a rozpory (např. zdůvodnění výběru 
vzorku respondentů). 

PaedDr. Dagmar Švermová
V Praze dne 12.12.2010






