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Diplomová práce se zabývá možnostmi motivace a aktivizace žáků při vyučování němčině 
pomocí jazykového portfolia. Využití jazykového portfolia je trend, který v posledních letech 
nachází ve vyučování cizím jazykům výrazné uplatnění. Především nyní, kdy je velká 
dostupnost studia v zahraničí, se portfolio stává důležitým prostředkem prezentace znalostí a 
dovedností našich žáků. 

Autorka, člení svoji práci do sedmi základních částí. V úvodu autorka popisuje cíle 
diplomové práce. První kapitola první části je věnována motivaci a jejímu významu ve 
vyučování cizím jazykům. Základní pojmy jsou však pojaty převážně encyklopedickým 
způsobem. V druhé kapitole se autorka věnuje problematice aktivizačních metod. Vychází 
přitom z premisy, že aktivitu žáků podporuje využívám různých didaktických metod, a proto 
se více zabývá pojmy didaktické metody a jejich klasifikace. Na str. 13 vyzdvihuje autorka 
úlohu aktivizačních didaktických metod ve srovnám s tradičními metodami. Nevysvětluje 
však, co míní těmito tradičními metodami. Autorka zde uvádí dvě možnosti klasifikace 
aktivizačních. metod, bohužel bez srovnání jejich odlišností. Popisuje poté některé metody, 
nem však jasno, jaký klíč si zvolila к jejich výběru a proč kombinuje metody obou systémů. 

Čtvrtá kapitola obsahuje popis didaktických zásad. Autorka však neuvádí, jaký vztah mají 
didaktické zásady к řešené problematice. 

Ve druhé části pak autorka podrobně analyzuje významný dokument pro výuku cizích 
jazyků Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Jedná se však o obecnou analýzu, 
v níž není dostatečně vysvětlen vztah Rámce к předmětné problematice. 

Autorka pak logicky ve třetí části navazuje na Rámec popisem Evropského jazykového 
portfolia (dále jen EJP). Tato část je zásadní kapitolou pro předmětnou problematiku. Věnuje 
se podrobnému popisu možností, které EJP poskytuje. S některými tvrzeními lze však těžko 
souhlasit, např. na str. 44 u poslechu s porozuměním, kdy autorka tvrdí, že „ těžiště nácviku 
správné výslovnosti spočívá v neuvědomělém nácviku suprasegmentálních jevů". Celkově je 
tato část však velice podrobně zpracována, autorka se zde věnuje aktivizačním metodám u 
jednotlivých řečových dovedností na pozadí EJP. 

Poslední část práce prezentuje výsledky pedagogického výzkumu realizované explorační 
metodou prostřednictvím techniky dotazníků pro žáky a učitele. 

Celkově lze po obsahové stránce hodnotit předloženou práci pozitivně. Práce má logickou 
stavbu, autorka vychází z potřeby motivace žáků pro osvojování cizího jazyka; motivace má 
velký vliv na aktivizaci žáků, čemuž napomáhá i využívání jazykového portfolia. 

Drobnější chyby lze však najít z hlediska formálního. V nepříliš rozsáhlém přehledu 
použité literatury je např. dvakrát nesprávně uveden autor J. Hendrich (Hendrych, Heinrich). 
Rovněž číslování kapitol je trochu nepřehledné, což nedovoluje odkazovat na místa v textu 
dle čísla kapitoly a ztěžuje to čtení práce. 
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Vzhledem k výše uvedenému hodnocení navrhuji známku velmi dobře. 

Autorka by se měla při obhajobě vyjádřit к následujícím otázkám: 

1. Objasněte pojmy aktivizační a tradiční didaktické metody. 
2. Jaký vztah mají v práci uvedené didaktické zásady к řešené problematice? 
3. Uveďte shrnutí nejdůležitějších závěrů, které byly formulovány na základě 

realizovaného pedagogického výzkumu. 
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