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Diplomová práce autorky Bc. Barbory Kasinové si klade za cíl „zmapovat“ zejména 
přístupy k výuce němčiny v období let 1869 až 1918. Je to období, kdy němčina v Českých 
zemích ztrácí svoje dominantní postavení a v 80. letech 19. století je již čeština vedle němčiny 
v zemských školách nižšího stupně chápána jako rovnoprávný vyučovací jazyk, postupně 
však, se stává vyučovacím jazykem čeština rovněž na středních školách a reálkách a němčina 
je již z části vyučována jako cizí jazyk. Po roce 1910 se němčina vyučuje v českých školách 
jako cizí jazyk (na nižších stupních českých škol dokonce oficiálně funguje němčina 
v učebním plánu jako nepovinný předmět). 

Práce poskytuje rovněž základní přehled o systému vzdělávání učitelů a učitelek 
v rámci monarchie na konci 19. a na počátku 20. století. Autorka v práci zmiňuje oblast 
přípravy učitelů, resp. vzdělávání učitelů/učitelek* (je nutné oddělit v profesní přípravě 
vzdělávání tzv. c. k. profesorů, jejichž odborná příprava byla odlišná od učitelů obecných a 
měšťanských škol – str. 21 x str. 56). V tehdejším systému vzdělávání učitelů lze kladně 
hodnotit zařazení roční praxe na škole (referendariátu, který, na rozdíl od našeho 
vzdělávacího systému, stále úspěšně funguje ve vzdělávacím systému jak Rakouska, tak i 
SRN). 

Ve druhé části diplomové práce autorka vedle metodických přístupů analyzuje 
kutikulární dokumenty a vybrané učebnice němčiny konce 19. století  (terminologicky je 
nutné oddělit od sebe učební osnovy a učební plány).

V další části práce se diplomantka soustřeďuje rovněž na popis metod, resp. koncepcí 
výuky cizích jazyků v daném historickém období a poskytuje přehled o organizační 
struktuře školství na území Čech v rámci Habsburské monarchie.

Autorka Bc. Barbora Kasinová prezentuje především přehled o soustavě škol po 
reformách, které odstartovaly vznik poměrně moderní a částečně již prostupné vzdělávací 
soustavy a obsahu vzdělání, který již do jisté míry reflektoval potřeby společensky a zejména 
průmyslově se rozvíjející části monarchie - Čech. V soustavě škol se objevují nejprve reálná 
gymnázia a později pak reálky s poměrně vysokou mírou prostupnosti. Boj češtiny a němčiny 
jakožto vyučovacího jazyka sice stále ještě trval, ale ke konci 19. století přes jistou 
„rozpolcenost“ školského systému (tzv. české a německé školy) se do výuky obecně více na 
vyšších stupních českých škol, resp. škol s českým vyučovacím jazykem, prosazovala výuka 
předmětů v češtině. Od roku 1912 dochází k postupnému zavádění češtiny jako povinného 
předmětu i na gymnáziích s německým vyučovacím jazykem (viz hodinové dotace 
jednotlivých předmětů). 

V kapitole 4 předkládá diplomantka stručný přehled metod, které se uplatňovaly ve 
výuce cizích jazyků na přelomu 19. a 20. století. Vzhledem k tomu, že právě toto období 
(přelom století) je bohaté na různé nové a inovativní metodické přístupy, neklade si autorka za 
cíl, analyzovat všechny metody, přístupy, organizační formy a koncepty, ale soustřeďuje se na 
ty, které ve větší či menší míře ovlivnily výuku jazyků v zemích Koruny České v této epoše.

*výstava v roce 2010 uspořádaná v Muzeu J. A. Komenského „Výchova dívek v Čechách“



V návaznosti na téma práce autorka na str. 28 rovněž správně zmiňuje, byť okrajově, 
nutnost použití rozdílných metodických přístupů ve výuce jazyka německého - jako 
vyučovacího jazyka na rozdíl od němčiny jako cizího jazyka. Opatrnější bych byla ve 
formulaci, že gramaticko-překladová metoda ve výuce jazyků převládala až do 80. let 20. 
století. Jistě lze nalézt stopy této gramaticko-překladové metody ve výuce i v 80. letech 20. 
století a dokonce až do současnosti, ale tzv. reformní hnutí v pedagogice včetně alternativních 
metod přinesly s sebou inovativní přístupy k výuce obecně. Právě metody, soustřeďující se na 
žáka, jako na subjekt výuky, odstartovaly změny ve výuce cizích jazyků dříve, a to již na 
přelomu 20. stolení. Proto by nebylo zcela korektní, uvádět metodu gramaticko-překladovou 
jako „převládající“ metodu ve výuce cizích jazyků na školách kolem roku 1980. Pokud je již 
zmiňována koncepce výuky v současné době, je nutno autorce připomenout, že od roku 1990 
nastal jistý posun od „čistě“ komunikativní metody. 

V souvislosti s tématem práce by bylo možné, soustředit se ve výčtu metod pouze na 
určité období (např. od druhé poloviny 19. do počátku 20. století, jak je v názvu práce) a pro 
snazší přehled pokusit se řadit metody chronologicky.

Diplomantka Bc. Barbora Kasinová v rámci kapitoly 3 na vzorku učebnic uvádí 
metody, kterými byli autoři příslušných učebnic ovlivněni. Jedná se o poměrně méně známé 
koncepce a je jistě záslužné, že jsou v diplomové práci vůbec zmíněny. Dle mého názoru 
bych toto téma pojednala samostatně.

Kapitola 5 si klade za úkol porovnat obsah učiva němčiny (jako vyučovacího jazyka) 
zkoumaných učeních osnov pro reálná gymnázia z roku 1902 s obsahem učiva němčiny pro 
gymnázia deklarovaným v současných pedagogických dokumentech (RVP a ŠVP). Autorka 
se soustředila zřejmě pouze na srovnání 1. ročníku. Vycházela jak z osnov z roku 1902, tak ze 
současného Školního vzdělávacího programu, kde jsou mimo cílů výuky obsaženy rovněž 
obsahy učiva, což je pro srovnání důležité. Autorka došla k závěru, že odlišné jsou metody, 
resp. pojetí výuky. Vzhledem k tomu, že jsou srovnávány učení osnovy pro reálné 
gymnázium (s více prakticky orientovanými obsahy na rozdíl od „klasických“ gymnázií) lze 
vysledovat jisté shody v tematických okruzích v porovnání se současnými pedagogickými 
dokumenty pro gymnázia. Témata obou srovnávaných kurikulárních dokumentů jsou 
orientovány na řešení běžných životních situací včetně v nich využívané slovní zásoby, i když 
se samozřejmě bude lišit s ohledem na společensko-kulturní vývoj dané dějinné etapy.

Kapitola 6 je uvedena stručným exkursem do vývoje učebnic včetně jejich základní 
klasifikace: učebnice, cvičebnice, čítanky. Autorka v této souvislosti zmiňuje Učebnici jazyka 
německého pro měšťanské školy (A. Mojžíš; J. Šulista), Cvičebnici jazyka německého pro 
školy měšťanské (J. Ulrich), Německou mluvnici s ohledem na jazyk český (J. N. Sýkora, 
1859) a Učebnou knihou jazyka německého pro školy měšťanské (A. Storch). Uvedené 
výukové materiály byly vydány v rozmezí let 1850 – 1930. Obšírněji je uvedena Sýkorova 
Německá mluvnice s ohledem na jazyk český a Kunzova Učebná a cvičná kniha německého 
jazyka pro nižší třídy škol středních (1872). I když na obou výukových materiálech jsou 
v zásadě patrné prvky metody gramaticko-překladové, objevují se v souladu s respektováním 
zásady postupného vývoje dětského myšlení vedle nich prvky činnostně orientované výuky,
asociační metody a patrné je zařazení motivačních a aktivizačních podnětů, včetně uplatnění 
mezipředmětových vztahů, např. na dějepis.

Diplomová práce je psána česky, doplněna je závěrem v češtině, resumé v angličtině, 
seznamem literatury a přílohami. Rozsahem odpovídá požadavkům kladeným na vyhotovení 
diplomové práce (65 stran včetně příloh). 

Diplomovou práci autorky Bc. Barbory Kasinové, i přes určité výhrady uvedené 
v posudku, lze doporučit k obhajobě. Práce byla průběžně konzultována s odbornou 
pracovnicí Muzea J. A. Komenského v Praze paní Mgr. Magdalénou Šustovou a muzeum 
diplomantce zapůjčilo jazykové učebnice a dobové učební osnovy. Zpracování práce celkově 



přispělo k hlubšímu zamyšlení se nad výukovými metodami a strategiemi používanými ve 
výuce cizích jazyků (němčiny) v daném období. Větší pozornost mohla být v práci upřena na 
metodiku výuky němčiny jako vyučovacího jazyka a metodiku výuky němčiny jako cizího 
jazyka. V každém případě je z předložené diplomové práce patrné, jak se měnil přístup 
k výuce němčiny v období let 1869 až 1918 a jak tvorbu výukových materiálů ovlivňují 
výchovně-vzdělávací koncepce platné pro danou historickou epochu. Zároveň ale jsou v 
analyzovaných výukových materiálech patrné rozdílné invence jednotlivých autorů, potažmo 
větší či menší využití inovativních prvků a dalších metodických přístupů v době vydání 
učebnic již známých.  

Otázky k obhajobě:
• Bylo možné vysledovat v rámci analýzy dobových kurikulí a výukových materiálů 

rozdíly mezi metodami výuky němčiny jako vyučovacího jazyka a němčiny jako 
cizího jazyka? 

• Lze srovnat učební plány gymnázií s německým vyučovacím jazykem na přelomu 
19. a 20. století s učebními plány současných „bilingvních gymnázií“, popř. 
s metodou CLIL, např. v počtu vyučovacích hodin, počtu předmětů vyučovaných 
v němčině? 

PaedDr. Dagmar Švermová

V Praze dne 28. 7. 2016




