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Předložená diplomová práce se věnuje problematice zařazení projektového vyučování do 
výuky německého jazyka. Jedná se o téma, jemuž je věnována zvýšená pozornost na území České 
republiky již dvě desetiletí, přesto lze tvrdit, že je stále aktuální a je třeba se mu nadále v odborné 
literatuře věnovat.   

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

Diplomantka si staví za cíl „ověřit efektivitu projektového vyučování a význam jeho role ve 
vzdělávacím procesu“. Lze říci, že se jedná o ambiciózní cíl, kterému se snaží autorka podřídit 
strukturu a obsah své diplomové práce.

Teoretická část je pojata velmi široce, autorka v ní řeší především problematiku vyučovacích 
metod a poté zaměřuje svoji pozornost na projektové vyučování. Široké zaměření úvodní 
problematiky k metodám je záležitostí nesnadnou, autorka se snažila zahrnout do této části 
relevantní témata, ve výsledku je však třeba poukázat na určitou neujasněnost v odborných pojmech 
či v zaměření obsahu některých kapitol. Jako příklad lze uvést kapitolu 3 Kompetence učitele, 
aktuální zřetel na kompetenci sociokulturní, v níž autorka správně nejdříve definuje pojem 
cizojazyčná komunikativní kompetence, v dalším textu však definuje komunikativní kompetenci 
jako „…schopnost přejmout obsah informací, které chceme žákovi předat, a to takovým způsobem, 
aby je pochopil“. Jinými slovy se snaží pojem komunikativní kompetence aplikovat (bohužel 
nesprávně) na osobnost učitele (což odpovídá nadpisu kapitoly), ale dále již hovoří pouze o 
kompetencích žáků. Obsah této kapitoly je nejasný, nevyplývá z něj jako nadřazený pojem 
komunikační kompetence a její subkompetence. Pokud autorka plánovala zamýšlet se v této 
kapitole nad kompetencemi učitele cizích jazyků, měla se zabývat touto problematikou z jiného 
úhlu. Při obhajobě by bylo vhodné, aby se k této otázce autorka vyjádřila. Jako další příklad lze 
uvést kapitolu 9 Aktivizační metody, je zde řešena však jen problémově orientovaná výuka.
Neujasněnost pojmů lze vidět např. u pojmu komunikativní metoda a komunikační metoda (s. 20) 
nebo inovativní postup (klíčová slova) a inovativní přístup (s. 25) aj.

Na s. 17 autorka uvádí primární cíl osvojení si cizího jazyka. Lze tvrdit, že uvedený 
primární cíl neobsahuje všechny potřebné složky, aby mohla cizojazyčná komunikace úspěšně 
probíhat. Zde by bylo vhodné opírat se o Společný evropský referenční rámec (SERR), z nějž 
vzdělávací rámce v ČR důsledně vycházejí. SERR jasně definuje jednotlivé úrovně, což s cíli úzce 
souvisí.

Těžiště předložené práce tkví především v kapitole 10 zaměřené na samotné projektové 
vyučování a dále v praktické části práce. Diplomantka podrobněji analyzuje specifika projektového 
vyučování, včetně historického náhledu, je škoda, že se opírá především o publikaci Coufalové 
(2006), která je zaměřena na 1. stupeň základní školy, a přitom byl projekt realizován na gymnáziu, 
a využívá i přímé citace z výše uvedené publikace specifikující situaci na 1. stupni ZŠ (např. s. 44 a 
49).

V praktické části prezentuje autorka projekt, který proběhl na Gymnáziu Český Brod. 
Soustředí se na podrobný popis průběhu, což může přispět k tomu, že se podobným projektem 



mohou inspirovat i další vyučující.  Popisovaný projekt vhodně navazuje na teoretickou část práce, 
vyzdvihnout je třeba i snahu autorky, porovnat výsledky realizovaného projektu s klíčovými 
kompetencemi, které stanovuje RVP G.

Předložená diplomová práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce. Rozsah 
seznamu použité literatury je odpovídající tématu, formální stránku lze až na drobné výjimky 
posuzovat kladně.

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

1. Zhodnoťte stručně přínosy pro žáky Vámi realizovaného projektu a uveďte i nevýhody, které 
mohou efektivitu této metody v konkrétním případě ovlivnit.

2. Uveďte prosím, nakolik byl dle Vašeho mínění splněn stanovený cíl diplomové práce.

V Praze dne 8.8. 2016                       PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Katedra germanistiky


