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Předložená diplomová práce se věnuje problematice výuky německého jazyka na českých a 
měšťanských školách v období od roku 1869 do roku 1918. Téma je velmi obtížné, předpokládá 
rozsáhlejší znalosti historie, rešeršní práci v archívech a lze říci, že by bylo vhodné i pro disertační 
práci. Jinými slovy si autorka stanovila nelehký úkol, jehož řešení ovšem postavila na zúžení cíle 
této práce na „zmapování výuky němčiny“ v tomto období. 

Práce je psána v češtině, obsahuje sedm základních kapitol, je doplněna obsahem, úvodem, 
závěrem, včetně seznamu použité literatury a obrazových příloh. 

Teoretická část vykazuje logickou strukturu, autorka se nejdříve zabývá obecně 
společenskou situací ve zkoumaném období, poté charakterizuje organizaci školství a podrobněji 
jednotlivé typy škol. Rovněž z hlediska struktury správně uvádí i nejvýznamnější vyučovací metody 
(pojaté v širším smyslu) dané doby, přičemž vychází ze sekundární literatury. Je škoda, že autorka 
nešla, alespoň v některých případech, dále do primární literatury, kterou lze v omezeném rozsahu 
získat, např. mohla zde uvést publikaci W. Viëtora (Der Sprachunterricht muss umkehren…), která 
je volně v originálu k dispozici na internetu. 

Nelze zcela souhlasit s tvrzením, že „v současnosti se pro výuku cizích jazyků uplatňuje 
hlavně tzv. metoda komunikativní“ (s. 35), neboť didaktika cizích jazyků již etapu metod v širším 
smyslu uzavřela a současná doba je charakterizována jako tzv. postkomunikativní éra, pro niž jsou 
typické různé tendence (viz např. Choděra, 2006).

V praktické části autorka vychází ze srovnání kurikulí pro reálná gymnázia z roku 1902 a 
současného gymnázia (zde je třeba upozornit na některé pojmové nejasnosti, např. učební osnova). 
Pokud bychom chtěli srovnávat kurikula současná a doby minulé, bylo by vhodné stanovit určitá 
kritéria pro srovnání, která komparaci do značné míry zpřesní. Diskutovat by se dalo o smyslu 
srovnání jedné učební osnovy a jednoho ŠVP, jako přínosnější se jeví zvolit z určitých historických 
období příklady učebních osnov a podle zvolených kritérií je poté zkoumat a na závěr porovnat se 
současnými vybranými ŠVP.

Těžiště praktické části spočívá v analýze vybraných učebnic německého jazyka zkoumané 
doby. Autorka postupuje od popisu těchto učebnic k analýze jejich struktury a obsahu. Zde bych 
poukázala na určitou nejasnost zvolených kategorií, které podléhaly analýze vybraných učebnic, 
autorka správně uvádí, že nelze analyzovat učebnice z 19. stol. podle současných katalogů kritérií, 
nicméně mohla sama specifikovat kritéria, kterým se bude explicitně v analýze věnovat. Této 
skutečnosti odpovídá i závěr celé práce, v němž mohly být více zdůrazněny právě výsledky analýzy 
učebnic.

Předložená diplomová práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce.  Rozsah 
seznamu použité literatury je odpovídající tématu a dokládá dobrou orientaci autorky v sekundární i 
primární literatuře. Formální stránku lze až na určité jevy hodnotit kladně (nesprávně řešené 
číslování stran, neobvyklé číslování kapitol, citace téhož na s. 4 a 5. „Například na české vyšší… 
vyučovány německy“ aj.).

Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. 
Diplomantka by si měla k obhajobě připravit odpověď k následujícím otázkám: 



1. Uveďte vysvětlení pojmů kurikula, učební osnova, učební plán a školní vzdělávací 
program, a to ve vztahu k příslušným pasážím v textu diplomové práce.

2. V čem spatřujete přínos vaší diplomové práce pro didaktiku cizích jazyků? 

V Praze dne 10.8. 2016                       PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Katedra germanistiky


