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Kateřina Nekudová ve své diplomové práci na téma Motivace a aktivizace žáků při 
vyučování německého jazyka - využití Jazykového portfolia" snaží nalézt funkční využití 
portfolia ve výuce německého jazyka s cílem posílit motivaci žáků a tím i zefektivnit 
vyučovací proces. 

Práce je po formální stránce rozdělena do VII kapitol. Poměrně větší část práce je 
věnována teoretickým otázkám spojených s popisem pojmů „motivace" a „aktivizace" a 
uplatněním didaktických zásad. Část práce se zabývá zásadami formulovanými ve Společném 
evropském referenčním rámci pro jazyky, funkci Evropského jazykového portfolia a jeho 
zařazení do vyučovacího procesu v hodinách němčiny ve třech etapách výuky (EJP pro žáky 
do 11 let, EJP pro žáky od 11 do 15 let a EJP pro žáky od 15 do 19 let). V kapitole VII se 
autorka snaží „zmapovat" situaci v používání aktivizačních a motivačních prvků na 
vybraných školách. Za tímto účelem si zvolila metodu dotazníku (pro učitele a žáky). 

V subkapitolách zabývajícími se problematikou motivace a aktivizace žáků vychází 
autorka zejména z prací Skalkové, Hovorkové, popř. Hrabala a Maňáka. Doporučovala bych 
vzhledem к zaměření diplomové práce více na motivaci ve výuce cizího/německého jazyka 
vycházet např. i z prací Beneše, Hendrycha, Jelínka, Menharta. Za kladné považuji zmínku o 
Jazykovém citu" a jeho vztahu к Jazykovému povědomí", které velmi úzce souvisí 
s psychologickými aspekty osvojování řeči, potažmo s praktickým/automatickým ovládáním 
jazykových struktur a realizací komunikativních modelů. Právě při komunikativně 
orientované výuce hrají tyto faktory významnou roli. 

Při výčtu didaktických zásad, které autorka uvádí, se orientuje především 
na Komenského (výčet není úplný i některé další jeho zásady by bylo možné uplatnit ve 
výuce cizího jazyka). V této souvislosti bych se ráda zeptala na údaje, které autorka uvádí na 
str. 18 v bodě 1) ,Násady názornosti". V podstatě lze souhlasit s udanými procentuálními 
údaji, ale bylo by třeba uvést, na základě jakého výzkumu byla tato čísla stanovena a kým. 

V kapitole II pod názvem „Společný evropský referenční rámec pro jazyky" 
prezentuje diplomantka referenční úrovně a jednotlivé kompetence jak v oblasti jazykové a 
komunikativní, tak i dalších kompetencí včetně deskriptorů. Uvádí 14 tematických okruhů, 
v rámci kterých se výuka pohybuje. Jedná se v podstatě o stejné okruhy, které jsou 
prezentovány v základních pedagogických dokumentech. 

Na tuto kapitolu navazuje kapitola II zabývající se Evropským jazykovým portfoliem. 
Kateřina Nekudová analyzuje jednotlivé díly a i úrovně jazykových portfolií. Je správné, že 
autorka upozorňuje na terminologické odlišnosti mezi platnou školskou legislativou a 
materiály vydanými RE a i rozdíly mezi Společným evropským referenčním rámcem pro 



jazyky a Evropským jazykovým portfoliem. Podstatná je i zmínka o rozdílech v termínech 
běžných v „naší" didaktické praxi, jako je např. dělení na jazykové prostředky a řečové 
dovednosti. Jazykové portfolio zavádí pro řečové dovednosti pojem jazykové dovednosti (x 
str. 43, kde se objevuje termín receptivní/produktivní řečové dovednosti). 

Orientovat se v základních funkcích portfolia, umět ho efektivně zařazovat do 
vyučovacího procesu v souladu s cíly výuky a využívat funkčně nabízená kritéria a možnosti 
hodnocení/sebehodnocení je pro vyučující důležité. Ne všichni učitelé jazyků pracují 
s portfoliem, ačkoli již přímo některé učebnicové soubory se přímo na práci s portfoliem 
odvolávají (např. Tintenfass). 

Předložená diplomová práce je zpracována přehledně, celkové uspořádání práce je 
logické. Svým rozsahem splňuje požadavky kladené na diplomovou práci (108 stran). 
Diplomová práce je psána česky s německým resumé. Práce obsahuje poměrně rozsáhlý 
seznam prostudované literatury včetně literatury časopisecké. Pozitivní je, že autorka čerpala i 
z aktuálních pramenů MŠMT a Rady Evropy. • 

Závěrem: 

Přínosem diplomové práce je, že velmi precizně analyzuje referenční úrovně jak 
v oblasti jazykových znalostí, tak komunikačních dovedností a nachází přednosti využívám 
evropského jazykového portfolia a popularizuje výsledky práce s jednotlivými stupni 
portfolia. Snaží se objektivizovat přednosti a problémy, které práci s portfoliem nutně 
doprovázejí. v 

Navrhuji diplomovou práci Kateřiny Nekudové jako výbornou - velmi dobrou (v 
závislosti na obhajobě). 

V Praze dne 20.4.2006 

Dagmar Švermová 


