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1. K tematické komponentě diplomové

Eva Moravčíková si pro svou diplomovou práci vybrala široké a z pohledu vyučování němčiny jako cizímu 
jazyku téma, které dosud v odborné literatuře nebylo systematicky zpracováno v podobě ucelených 
monografií. 
Diplomantka se pokusila zachytit problematiku uměleckých výchov ve vyučování cizímu jazyku co možná 
nejkompaktněji, zaměřila se především na výchovu dramatickou. Podrobněji se zabývala také výchovou
literární, okrajově zmínila výchovu hudební, pro úplnost uvedla i výchovu výtvarnou. Jako zastřešující 
moment pro všechny výchovy zvolila jejich využití k rozšiřování a prohlubování komunikačních 
kompetencí. 
Na komunikační kompetence diplomantka zároveň nahlíží jako na faktor, který slouží nejen k dorozumění, 
ale zároveň umožňuje osobností rozvoj každého jedince. Tímto způsobem Eva Moravčíková ve své 
diplomové práci směřuje ke škole jako instituci zprostředkující osvojování cizího jazyka, jako k instituci 
garantující vzdělání v prostředí měnící se multikulturní Evropy.  
Obecné úvahy a hlubší reflexe o umění a výuce cizích jazyků diplomantka propojila s praktickými ukázkami 
na příkladu vlastního projektu práce s obrázkovou knihou. Vybrané techniky ověřovala v hodinách 
jazykových cvičení na KG UK-PedF.

2. Ke struktuře diplomové práce

Práce má logickou strukturu, je rozdělena do dvou částí - části teoretické a praktické.

V teoretické části diplomantka nejprve uvádí krátkou reflexi, v níž vysvětluje motivaci k výběru tématu 
a jasně deklaruje svůj postoj k dané problematice, který je charakterizován stoprocentním osobním zaujetím. 
Následují kapitoly  „Význam studia cizích jazyků v současném světě“, „Postupy uměleckých výchov“ (se 
stěžejními podkapitolami „Teorie dramatické výchovy“, „Literární výchova“), „Projektové vyučování“ (se 
zaměřením na umělecké prvky ve výuce cizím jazykům) a „Teoretická příprava k vytvoření projektu“ (v ní 
se diplomantka zaměřuje na jazykové prostředky a dovednosti).
Praktická část obsahuje podkapitoly „Vstupní informace pro učitele“, „Návrh projektu“, „Poznatky z 
empirického cvičení“). 
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Následuje resumé v českém, německém a anglickém jazyce, závěr, seznam literatury a přílohy. 
Samostatnou přílohou je DVD, na němž je obrazově zachycen projekt práce.

3. K obsahové stránce diplomové práce

3.1 V teoretické části práce posluchačka prokázala širokou znalost sekundární literatury, dovednost 
správně parafrázovat i citovat. Teoretická část je poměrně rozsáhlá a lze ji popsat jako systematicky 
uspořádanou. V centru diplomantčiny pozornosti jsou komunikační aspekty jazykového vzdělávání, osobnost 
učitele i učícího se.
Kladně hodnotím pokus o syntetický pohled na danou problematiku. Z šíře tématu však logicky vyplynula 
obtížnost zpracování. Pokus o komplexnost diplomantce nedovolil zastavit se u jednotlivých problémů a jít
do náležité hloubky. V diplomové práce se tak opakující tvrzení zdůrazňující faktory, které by měly být pro 
odborníky zabývající se vyučováním cizímu jazyku samozřejmé (např. vhodnost aktivizačních metod, 
důležitost motivace, nutnost vést učící se k sebevyjádření a komunikaci). 
Z kapitoly věnované významu studia cizích jazyků  spatřuji jako podnětnou podkapitolu krátce pojednávají 
o kultuře jako komunikační vzorci, do něhož lze druhotně zahrnout i umění. 
V části věnované dramatické výchově diplomantka uvádí také strukturu hodiny věnované technikám 
dramatiky. Strukturu, kterou přejímá z odborné literatury (od Elektry I. Tselikas). Jednotlivé části hodiny 
nejsou zpracovány rovnoměrně, největší prostor Eva Moravčíková věnuje úvodní části hodiny. U obhajoby 
prosím o komentář k hlavní části a zakončení hodiny, a to na příkladu projektu uvedeného v praktické části 
práce. 
Kapitola o literární výchově se po krátkém úvodu, v němž se diplomantka zmiňuje o různém chápání 
literatury ve vyučování cizímu jazyku1, soustředí na žánr obrazové knihy. Charakteristiku žánru tak, jak ji 
uvádí Eva Moravčíková, lze vzhledem k didaktickému zaměření práce považovat za dostačující. Je zde lze 
zřetelná snaha o logický průřez stavbou, historickým vývojem žánru i jeho současnými vývojovými 
tendencemi. Z literárněvědného pohledu by bylo možné vtisknout této podkapitole jinou strukturu, v níž by 
paradigma žánru nebyla „přetrženo“ zařazením rozsahem nevelké podkapitolky 2.3.2.2 s názvem „Obrazová 
kniha jako textový typ ve vyučování cizímu jazyku“, která nepřináší žádné zásadní informace. V kapitole se 
místy objevují stylistické nebo jazykové chyby. Jako příklad uvádím formulaci ze str. 34: „...Po zadání hesla
„obrazová kniha“ do systému vyhledávání v knihovnách většinou objeví  encyklopedie nebo přímo název 
„obrazová kniha či určitý popisující předmět v obrazech“. Z kapitoly je zřejmá dobrá orientace v odborné 
literatuře, avšak styl psaní i zařazení některých odborných postřehů mají zčásti „překotný charakter“.
Kapitoly „Projektové vyučování“ a „Teoretická příprava projektu“ slouží k přemostění k praktické části 
práce. Kapitolu nazvanou „Teoretická příprava projektu“ lze charakterizovat jako dobře shrnutý 
komentovaný přehled faktorů, které jsou nutné k úspěšné výuce cizího jazyka, včetně výuky projektové. 
V reflexích o projektovém vyučování posluchačka směřuje od obecného ke konkrétnímu, od známých 
paradigmat projektů k aplikaci různých umění jako projektových látek, a posléze k metodám s prvky 
uměleckých výchov. Minimální formální chyby se objevují v substituční tabulce s příklady gramatických 
jevů uvedených v rámci aktivizačních metod (na straně 50). U obhajoby prosím o jazykovou opravu.

3.2 Praktická část

je věnována využití prvků dramatické výchovy, mezi nimiž hraje stěžejní úlohu práce s obrazovou knihou 
„Královna barev“ od Jutty Bauerové. Praktická část lze je rozdělena do tří kapitol. První se nazývá „Vstupní 
informace pro učitele“ a přináší základní teoretické teze (jako předpoklady pro úspěšnost projektu) i faktické 
informace o projektu, který je naskicován v následující kapitole s názvem „Návrh projektu“. Třetí kapitola,
která se jmenuje „Poznatky z empirického šetření“, je evaluací vybraných technik a cvičení, která 
diplomantka do projektu zařadila. 

                                                
1 Literatura jako kánon uměleckých textů reprezentujících kulturu a literatura zastoupená formou práce s 
konkrétním uměleckým textem.
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Připomínky k předkládanému projektu
Jako problematické se jeví formulačně nesjednocené vymezení cílové skupiny, pro niž byl projekt vytvořen. 
Zatímco na straně 56 je možné se dočíst, že se jedná „o učitele německého jazyka a jejich studenty 
s minimální jazykovou úrovní B 1“, na straně 58 se uvádí, že projekt je pro žáky středních škol a jazykovou 
úrovní B 1, po zjednodušení i pro žáky s nižšími jazykovými kompetencemi.“ Teprve z dalšího textu je 
zřejmé, že projekt měl být univerzální, cílovou skupinou jsou všichni učící se s jazykovou úrovní B 1, 
nezávisle na typu školy či věku žáků nebo studentů.
Kapitola nazvaná „Vstupní informace pro učitele“ měla být zřejmě součásti znění projektu (alespoň tak lze 
soudit podle informací v úvodním textu k praktické části na str. 56). Čtivým způsobem se zde opakují 
informace, o nichž diplomantka podrobně pojednává v teoretické části práce. Stejně je tomu v podkapitolách 
„Anotace projektu“, „Vymezení cílové skupiny“ a „Časové rozvržení projektu“. Anotace projektu i vymezení 
cílové skupiny, podle níž se učitel může rozhodnout, zda projekt použije nebo ne, jsou formulovány 
srozumitelně a přehledně. V časovém rozvržení projektu diplomantka zůstala na obecné rovině fázování, 
v rámci snahy o univerzálnost nedoporučuje konkrétní počet standardizovaných výukových jednotek. 
V podkapitole věnované charakteristice materiálu použitého v projektu (charakteristice obrazové knihy 
„Královna barev“) Eva Moravčíková odkazuje na teoretickou část práce, což je – podle mého názoru –
v návrhu projektu pro učitele irelevantní. Výborně je zpracována obsahová komponenta knihy, přehledně 
a vyčerpávajícím způsobem jsou podány informace o Juttě Bauerové, autorce i ilustrátorce knihy, která je 
předmětem projektu.
Kapitola „Návrh projektu“ je v podstatě explicitně zpracovaným fázováním obsahové náplně. Projekt lze –
v kontextu standardně používaných metod v ČR – považovat za novátorský. Jeho inovační hodnotu nesnižuje 
fakt, že diplomantka čerpala z vlastních zkušeností, které načerpala v roli studentky v zahraničí, a které si 
verifikovala v role učitele v ČR. Projekt obsahuje vícerá cvičená a praktickým způsobem dokumentuje 
teoretické možnosti dramapedagogiky jako novátorského způsobu nácviku komunikace v cizím jazyce.
V první fázi projektu diplomantka navrhuje taková cvičení, která vycházejí z běžných komunikačních 
situací, a která v podstatě připravují účastníky na druhou, složitější, fázi projektu, v níž se pracuje 
s obrazovou knihou „Královna barev“. 
V navrhovaných cvičeních pracujících s barvami diplomantka dokázala velmi dobře skloubit obsahovou 
zajímavost a přiměřenou jazykovou náročnost procvičovaných jevů. Cvičení se tematicky zaměřují na 
vnímání barev v našem životě, na frazeologické obraty, v nichž se jako klíčové objevují barvy, důležitou roli 
mají ve skladbě projektu také asociační cvičení. Metodicky se jedná o různá cvičení, která správně procvičují 
jevy jednoduší i složitější, postupují od jednodušších úkolů k poměrně náročné práci s textem. 
Práce s literárním textem, v níž jsou obsaženy především prvky dramapedagogiky, je obsahem třetí fáze 
projektu. Součástí projektu se stalo také malování podle hudby, která nevelkému ději obrazového příběhu 
o královně a jejích poddaných (jednotlivých barvách) vtiskla zvláštní dynamiku.
Projekt je nesmírně zajímavý, lze jej hodnotit jako invenční a potvrzující správnost syntetického pohledu na 
využití uměleckých výchov ve vyučování cizímu jazyku – pohledu, který diplomantka nastínila v teoretické 
části práce. Jistou slabinou projektu je snaha o jeho univerzální využití. Vzhledem k velké obsahové šíři 
a formulačním nevyváženostem, které se zde místy objevují2, se lze domnívat, že by takto formulovaný
projekt byl jako univerzální návrh pro učitele jen těžko uchopitelný. Diplomantka nenavrhuje žádné výstupy
projektu, prosím o nastínění některých možných výstupů projektu při obhajobě práce.

Připomínky k empirickému šetření
V evaluaci empirického šetření kladně hodnotím komparativní vyhodnocení práce v obou skupinách, na 
nichž diplomantka vybrané techniky dramatické výchovy verifikovala. 
V textu práce se diplomantce podařilo zaznamenat vlastní posun v roli pedagožky. Po rychlé autoevaluaci 
projektu realizovaného v první skupině se Eva Moravčíková rozhodla v druhé skupině rychleji postupovat od 
širšího rámce dramatizačních technik k práci s obrazovou knihou „Královna barev“, která byla hlavním
předmětem projektu.
Vyhodnocení prací obou skupin je místy bohužel částečně nedotažené. Jako příklad uvádím vyhodnocení 
asociací barev (na straně 74). První a druhá skupina studentů zde nejsou explicitně odlišeny (není jasné, zda 
se jedná o dvě skupiny studentů ve dvou různých jazykových cvičení nebo o skupiny vytvořené v rámci 

                                                
2 Diplomantka sklouzává z všeobecně platného popisu projektu k popisu vlastních zkušeností, což se v důsledku 

promítlo ve stylu práce jako nežádoucí střídání er-formy a ich-formy.
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jednotlivých cvičení (skupinovou práci). Obrázky ke cvičení „Malování podle hudby“ jsou uvedeny jako 
součást příloh. Toto řešení je samozřejmě možné, ačkoliv by jejich uvedení v rámci kapitoly,podle mého 
názoru, napomohlo plynulejšímu „toku textu“.

3.3 Další části práce

Resumé
má spíše charakter širší anotace a netradičně předchází závěru.

Závěr
správně shrnuje poznatky z jednotlivých kapitol textu.

Seznam literatury
je bohatý a jeho vypracování odpovídá normě.

Přílohy
Cennou přílohou je DVD se zdokumentovaným projektem.

4. K formální a jazykové stránce diplomové práce

Formální stránka odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. Grafická podoba tabulek není 
sjednocena. V práci se místy objevují stylisticky slabší místa, vyšinutí z větné vazby nebo jazykové chyby, 
které lze hodnotit jako překlepy. (Např.: „… Část mé práce v hodině německého jazyka je založena na 
použití textu jako východiska ….“ (EM, str. 33), „Obrazové knihy byly původně určeny pouze malým dětem 
a byla pro ně zpracována.“ (EM, str. 33), „... Ve zkušebních hodinách se potvrdila hypotéza tvrdící, že 
dramatické aktivity mají perspektivy pro zlepšení konverzace v jazyce německém. ...“ (EM, str. 84) „... Svou 
práci bych chtěla uzavřít krátkým zamyšlením nad perspektivami mého diplomního tématu....“ (EM, str. 84).

5. Celkové hodnocení diplomové práce

Z práce je zřejmé osobní zaujetí tématem, hlubší znalost odborné literatury. Diplomantka prokázala 
schopnost pracovat s odbornou literaturou a docházet k vlastním úsudkům. K danému tématu přistupovala 
tvořivě, avšak rozsáhlost tématu jí umožnila dotknout se pouze povrchu mnoha fenoménu, které považovala 
za důležité ve své práci vysvětlit. Z textu je zřejmý pracovní shon, který se na některých místech podepsal na 
jazykových spojeních, která v českém jazyce neznějí zcela přirozeně. Za nepříliš vydařenou považuji 
nedotaženou prezentaci projektu, který byl sám o sobě cenným a metodicky do jisté míry novátorským 
počinem. Uvedené formální chyby bohužel zčásti snižují celkový dojem z práce, která je obsahově invenční. 
Na diplomové práci Evy Moravčíkové vyzdvihuji inovační přístup a snahu o komplexnost. Práci doporučuji 
k obhajobě. 

PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.

V Praze, 29.12.2010




