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Předložená diplomová práce autorky Šárky Hauznerové se zabývá využíváním nových 
médií ve výuce a jejich funkčním a efektivním nasazením ve vyučování cizích jazyků, resp. 
německého jazyka. 

Autorka zmiňuje motivaci jako jeden z důležitých prostředků, který je významný pro 
optimální plnění výchovně vzdělávacích cílů, a jako jednu z možností ke zvýšení motivace 
vidí ve využívání internetu ve výuce, jakožto „klíčové technologie“. V této souvislosti bych 
chtěla připomenout, že jedním z velkých projektů ve školství 80.let minulého století (a i 
finančně náročných a v určitém ohledu i kontroverzních, resp. přeceňovaných projektů) byl 
projekt „Internet do škol“. V rámci obhajoby bych uvítala, aby komise byla rámcově 
seznámena s cíli tohoto projektu a jeho dopadem do praxe škol, popř. s  jeho účinností ve 
výuce cizích jazyků.

Autorka diplomové práce si v úvodu klade zásadní otázky, na které bude hledat 
odpověď; vysvětluje pojmy dále v textu používané (např. e-Learning, hypertext/hypermédia, 
multimédia…, včetně jejich hyearchie), zavádí příslušné zkratky a zamýšlí se rovněž hlouběji 
nad významem některých termínů, např. vymezuje významy označení „Lerner“ a „Lernende“. 
Lze ocenit i aktuální statistické údaje, které se týkají užívání nových technologií v běžném 
životě občanů EU, zejména pak využívání internetu. Zajímavé by bylo uvedení statistiky 
(pokud je k dispozici), kolik žáků ve věku 6-15 let, popř. vyšší věková skupina žáků/studentů 
do 25 let využívá internet pro účely výuky. Rozhodně nelze pochybovat o tom, že užívání 
počítače a jeho funkcí považujeme u žáků za základní gramotnost a užívání médií je pro žáky 
běžnou záležitostí. Měli bychom však diferencovat užívání internetu podle účelu, ke 
kterému primárně slouží (běžný život, výuka, samostudium…). 

Při vymezení kompetencí v oblasti užívání médií vychází autorka z požadavků 
uvedených ve Společném referenčním rámci pro jazyky (viz str. 35 „Die 
Computerkompetenz“ a str. 36 „Die Medienkompetenz“). V rámci obhajoby by bylo třeba 
uvést, jak a zda vůbec Rámcové vzdělávací programy pro jednotlivé typy škol (dále jen: 
RVP) uvádí mezi cíli výuky jako jednu z klíčových kompetencí – kompetenci mediální a do 
jaké míry je tato kompetence chápána jako integrovaná součást dalších klíčových 
kompetencí (komunikativní, lingvistické, sociální…). 

Dále pak diplomantka Šárka Hauznerová zužuje téma práce, resp. podporu výuky 
počítačem na výcvik produktivních řečových dovedností, tj. na ústní a písemný projev 
v německém jazyce. Samozřejmě si je vědoma toho, že využití počítače, resp. internetu ve 
výuce jazyků najde daleko širší uplatnění. Nabízí se výukové programy na podporu 
automatizace jazykových jevů, podpůrné programy k výuce reálií atd. 

Pro zkvalitnění produktivních dovedností nabízí autorka v praktické části práce různé 
možnosti využití počítače. Poměrně podrobně popisuje využití metody e-Learningu v praxi 
(časové, prostorové a materiální podmínky výuky, organizace vyučovacího procesu, výběr 
výukového materiálu).  

V subkapitole představující empirický výzkum a didaktický model/výukový plán 
popisuje autorka zevrubně metody ověřování, které realizovala na jedné skupině respondentů 
v Jazykové škole Glossa, s.r.o. Dále pak v praktické části diplomové práce se již více méně  



zabývá otázkami funkce a volby hypertextu a jeho využívání v procesu nácviku produktivních 
řečových dovedností při použití médií (zde e-Learningu). Diplomantka na základě poznatků, 
které získala v průběhu ověřování projektu „e-Learning“, dochází k závěru, že využití této 
„podpůrné“ metody, jako jedné z mnoha dalších metod, může pozitivně ovlivnit kvalitu 
výuky a má při splnění určitých podmínek v současné době ve výuce jazyků své opodstatnění, 
např. jako opakovací trénink.

I když se diplomantce nepodařilo zcela podrobně analyzovat všechny hypotézy, které 
si v úvodu své práce stanovila (což také sama připouští), lze diplomovou práci hodnotit 
celkově kladně. Vzhledem k tomu, že oblast komunikačních technologií a efektivní zapojení 
těchto „nových“ médií do procesu výuky cizích jazyků je poměrně málo probádaná, bylo pro 
autorku rovněž náročné získat příslušnou odbornou literaturu, která by měla být východiskem 
pro zpracování zejména teoretické části práce a o kterou by se autorka mohla opřít při 
definování jednotlivých pojmů. Pokud se podíváme na seznam použité odborné literatury 
k tématu „multimédia“ jedná se především o německé prameny (nejstarší z roku 1996 –
nejnovější z roku 2010). Autorka využila rovněž informace získané na internetu (uvedeno 11 
zdrojů).  

Diplomovou práci Šárky Hauznerové lze považovat za celkově velmi přínosnou. Práce 
přináší poznatky o technických výukových prostředcích (facebook, video, chat, e-
Learning…), o možnostech funkčního využívání hypertextu a podává návod na efektivní 
využití nových médií v hodinách německého jazyka, aniž by autorka jejich význam pro výuku 
jazyků nějak významně přeceňovala.

Po formální a jazykově-formulační stránce lze k předložené diplomové práci mít 
pouze některé drobné výhrady: odkaz č.10 je místo na str. 5 uveden na str. 6, ne zcela jasně a 
srozumitelně je formulován 2. odst. na str. 94 (… nácvik kompetencí z obou skupin u jednoho 
studenta je kvůli odlišnému učebnímu cíli prakticky nemožný…) a rovněž by bylo užitečné 
vzhledem k tématu práce uvést do bibliografie RVP, popř. literaturu vztahující se k projektu 
„Internet do škol“.

Diplomová práce svým rozsahem odpovídá požadavkům (95 stran), je psána německy, 
obsahuje český i německý závěr, seznam sekundární literatury včetně internetových zdrojů. 
Práce je doplněna přílohami. 

Závěrem: Diplomantka prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou a 
prezentovala i vlastní názory a stanoviska na využívání technických médií ve výuce. 
Diplomová práce nabídla některé netradiční učební strategie spojené s využitím 
komunikačních technologií, což lze hodnotit kladně.

Diplomovou práci Šárky Hauznerové doporučuji k obhajobě.

V Praze dne 10.8.2011 Dr. Dagmar Švermová




