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Autor diplomové práce Bc. Tomáš Botlík se zabývá využíváním jazykových portfolií ve 

výuce německého jazyka a zároveň nabízí konkrétní možnosti práce s portfolii na středních 

odborných školách (dále jen SOŠ), tj. u věkové skupiny žáků 15 – 19 let. 

V teoretické části práce poskytuje autor základní informace o vzniku Evropského jazykového 

portfolia (dále jen EJP) a jeho koncepci, popisuje základní úlohu portfolia ve výuce 

(motivační, sebeevaluační, interkulturní) a nastiňuje praktické možnosti využívání EJP a jeho 

součástí k posílení mobility a prosazování politiky vicejazyčnosti podle záměru EU. 

Neopomíjí vztah EJP k dalším dokumentům, a to jak materiálům Rady Evropy, tak 

strategickým dokumentům MŠMT a kurikulí, zejména pak k Rámcovým vzdělávacím 

programům a Školním vzdělávacím programům (dále jen RVP a ŠVP). V tomto případě se 

jedná o nastínění souvislosti EJP a ŠVP SOŠ – odborné zaměření „Právo, právní a 

veřejnoprávní činnost“. 

Bc. Botlík popisuje dále základní funkce EJP, uvádí propojení Jazykového životopisu a 

Jazykového pasu EJP s kurikulárními dokumenty a s úrovněmi definovanými ve Společném 

evropském referenčním rámci pro jazyky (dále jen SERRJ). Věnuje se faktorům do jisté míry 

ovlivňujícím Jazykový životopis, mezi které patří sebehodnocení. Je však třeba přistupovat 

k sebehodnocení kriticky, protože výchova žáků k sebehodnocení prochází jistým vývojem a i 

jednotliví žáci nemusí svůj výkon hodnotit vždy objektivně, zvláště pak u dovedností, které 

nelze dobře kvantifikovat. Toto si autor práce uvědomuje (viz str. 23). Za relevantní nástroje, 

které autor v souvislosti s určením vzdělávacích cílů uvádí, lze považovat metodu SMART a 

Bloomovu taxonomii (na rozdíl od deskriptorů SERRJ hodnotících dosahované úrovně 

kompetencí). 

K výzvě Rady Evropy týkající se vícejazyčnosti přistoupila „o něco“ později i ČR, kdy od 

školního roku 2013/2014 byla zavedena do základních škol povinná výuka 2. cizího jazyka. 

Pokud se jedná o výzvy Rady Evropy a strategické dokumenty MŠMT, jako např. Akční plán 

výuky jazyků, je nutné konstatovat, že nebyla naplněna výzva „Učit se jazyk svého souseda“, 

což by u nás znamenalo, že bude vyučována němčina jako 1. cizí jazyk, obdobně jako 

angličtina, alespoň u poloviny populace žáků základních škol. Tabulka na str. 29 uvádí jistou 

neoblíbenost němčiny u žáků, proto bude do budoucna potřeba více posílit motivaci žáků 

k výuce němčiny a EJP může v tomto ohledu sehrát pozitivní roli.  

Autor Bc. Tomáš Botlík se v souvislosti s analýzou EJP zabývá interkulturní kompetencí a 

interkulturním vzděláváním ve vztahu k EJP, popř. i  k RVP a ŠVP a zdůrazňuje možné 

přístupy v chápání interkulturní kompetence a využívání vlastních praktických zkušeností se 

setkávání s cizinci, v rámci cest, praktik, projektů… 

Dále se autor diplomové práce zabývá významem Jazykového pasu a jeho sekcemi, do 

kterých lze zařadit např. získané jazykové certifikáty, diplomy, zápisy z cest, hodnocení 

stáží/praktik… 

Na závěr kapitoly 2 se autor snaží nalézt prvky EJP v učebnicových souborech určených pro 

výuku němčiny na SOŠ a gymnáziích. Na základě analýzy 5 učebnicových souborů 

zahraniční provenience a 1 výukového materiálu české provenience dospívá autor k závěru, že 

všechny výukové materiály, více či méně, obsahují složky EJP a práci s ním podporují. 



Kapitola 3 se zabývá učebními strategiemi, a to jak ve vztahu k výcviku řečových dovedností, 

tak jazykových prostředků. Autor se snaží přenést, resp. využít tyto učební strategie v práci 

s EJP.  

V kapitole 4 autor předkládá argumenty, které mají doložit vztah EJP ke strategickým 

dokumentům MŠMT. Celá řada deklaratorních dokumentů zdůrazňuje význam jazykového 

vzdělávání, ale snad jen Strategie celoživotního učení reflektuje konkrétněji záměry EJP 

(Jazykový životopis, Jazykový pas). Zmiňován je program Erasmus+ a evropské programy 

pro mládež, např. Youthpass. Program „Strategická partnerství za účelem výměny dobré 

praxe“ je primárně určen pro SOŠ, obdobně i „Program na podporu a rozvoj inovací“. 

V praktické části práce popisuje autor jak postupoval při využívání EJP ve výuce němčiny a 

angličtiny. Pilotáž probíhala na SOŠ v Praze 5, Drtinova ul., v 1. a 2. ročníku, ve školním roce 

2016/2017 (výzkumný vzorek: 75 němčinářů a 20 angličtinářů). Autor seznamuje s výsledky 

šetření na str. 66. Ukazuje se, že je nutná, před prací s jazykovým portfoliem, předchozí 

příprava (věnovat pozornost deskriptorům a nácviku schopnosti sebehodnocení). Proto se 

autor dále věnuje metodám při práci s EJP, jednotlivými fázemi, postupy při zavádění EJP do 

výuky němčiny. Uvádí zajímavé příklady práce (tvorba komiksu, fotoworkshop, fiktivní 

firma…) a další aktivity na podporu portfolia. Za tyto ukázky , které mohou žáky motivovat a 

posílit zájem o výuku němčiny, je možné autora práce zvláště pochválit. Nutná by byla i větší 

propagace portfolia. Na školách, kde studenti KG hospitují, popř. konají souvislou 

pedagogickou praxi, se setkáváme jen zřídka se zařazováním portfolia do výuky. 

 

Závěr: Práce je psána česky, doplněna je německým resumé a abstraktem a klíčovýmí slovy 

v češtině i v angličtině. Rozsah textu diplomové práce včetně bibliografie je 91 stran (zbytek 

tvoří přílohy). 

Po formální stránce nelze práci vytýkat žádné zásadní nedostatky až na několik překlepů a 

chybu ve shodě podmětu a přísudku (str. 23). V bibliografii je zřejmě chybně uvedené křestní 

jméno autorky: Hana Spáčilová (nejedná se o autorku Libuši Spáčilovou?). 

Autor čerpal z dostatečného množství odborné literatury a dalších zdrojů, zejména z pozičních 

dokumentů Rady Evropy, kurikulárních dokumentů a materiálů MŠMT. Autor prokázal 

schopnost analýzy a komparace a nastínil široké možnosti využití portfolia v hodinách 

němčiny včetně příkladů různých motivačních aktivit. Diplomovou práci Bc. Tomáše Botníka  

považuji za velmi kvalitní a zdařilou a navrhuji ji k obhajobě jako   v ý b o r n o u. 

 

       PaedDr. Dagmar Švermová 

Otázky k obhajobě: 

1) Co je myšleno Školním vzdělávacím plánem (str. 9)? 

2) Z tabulky na str. 29 není patrné, zda se jedná o žáky ZŠ, nebo G/SOŠ. Prosím o 

upřesnění. 

 

 

  

V Praze dne 30. 4. 2017    


