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Předložená diplomová práce se věnuje problematice využití evropských jazykových 

portfolií (EJP) v elektronické formě ve výuce německého jazyka. I když se tomuto tématu 

věnuje zvýšená pozornost již více let, lze tvrdit, že je stále aktuální a je vhodné se mu nadále 

odborně věnovat a hledat další cesty jeho využití pro zvýšení prostupnosti systémů jazykového 

vyučování v evropských zemích.  

Práce je psána v češtině, obsahuje osm základních kapitol, je doplněna obsahem, 

úvodem a závěrem včetně seznamu bibliografických záznamů, seznamu obrázků, grafů a příloh.  

Diplomantem uváděný druhotný cíl - zaměření práce na „vliv hodnocení 

(sebehodnocení) a motivace na tvorbu portfolia a jak portfolio podporuje rozvoj dílčích 

schopností k učení se cizímu jazyku“ (s. 8) by bylo možné posuzovat po prostudování práce 

z opačného hlediska, tedy jak tvorba portfolia podporuje rozvoj dovedností potřebných pro 

osvojování cizího jazyka. V tom lze spatřovat zásadní význam přínosu práce k řešené 

problematice.  

Teoretická část diplomové práce popisuje vznik EJP a jeho vztah k rámcovým 

vzdělávacím programům. Autor se přitom podrobněji zaměřil na hlubší analýzu Rámcového 

vzdělávacího programu pro právo, právní a veřejnoprávní činnost, neboť na škole s tímto 

zaměřením pak realizoval praktické ověření tvorby EJP.  

V dalších kapitolách teoretické části se logicky věnuje faktorům, které ovlivňují tvorbu 

jazykového životopisu. Zabývá se pojmy, jako jsou např. hodnocení a sebehodnocení, 

vícejazyčnost, motivace, interkulturní kompetence. Popisuje i procesy osvojování řečových 

dovedností a jazykových prostředků, používá zde však pro ně ne zcela běžné označení 

„strategie“. Při obhajobě práce by bylo vhodné tuto skutečnost více objasnit. 

Ve výzkumné části podává autor návrh možných postupů pro práci s EJP, které 

verifikoval v praxi na střední odborné škole. Přínosem k přípravě a vyhodnocování získávaných 

výsledků bylo vytvoření expertního týmu, jehož členy byli tři vyučující německého a 

anglického jazyka. Využití expertního posouzení při výzkumném šetření napomáhá 

upřesňování zaměření výzkumu a lze jej hodnotit pozitivně. 

Pro výzkumné šetření bylo v úvodní fázi využito dotazníkové šetření, které zkoumalo 

očekávání od učení se cizímu jazyku a na zjištění učebního typu. V následné fázi autor 

realizoval ve třech vybraných skupinách podpůrné aktivity, které měly za cíl motivovat žáky 

k práci s portfoliem. Po sedmiměsíční výuce pak žáci měli za úkol posoudit svoji úroveň 

znalostí a dovedností právě podle EJP. V této fázi bylo možno sledovat, zda se žáci naučili 

dostatečně i sebehodnocení. 

Zvláště pozitivně lze hodnotit volbu podpůrných aktivit (např. panelová diskuse o 

možnostech studia, práce či praxe v zahraničí, setkání se studentem práv z Německa, 

fotoworkshop, tvorba životopisu, realizace dílčích projektů apod.). Jedná se o prvky činnostně 

orientovaného vyučování, které zásadní měrou přispívají k přiblížení výuky cizího jazyka 

reálné komunikaci. 



Z hlediska formálního zpracování předložené diplomové práce lze vytknout autorovi 

určité drobné chyby, jako jsou překlepy (např. s. 85), neoddělení primární a sekundární 

literatury v seznamu bibliografických záznamů, nestandardní číslování seznamů obrázků, grafů 

a příloh jako zvláštních kapitol a číslování stran příloh. Jedná se však drobné formální chyby, 

které nesnižují odbornou úroveň předkládané práce. Rozsah seznamu použité literatury je 

odpovídající tématu a typu závěrečné práce a svědčí o širším pojetí zkoumané problematiky. 

 

Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci jako zdařilou, odpovídá požadavkům 

kladeným na diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě. Diplomant by si měl k obhajobě 

připravit odpověď k následujícím otázkám:  

 

1. Objasněte použití pojmu „strategie“ v kapitolách zaměřených na jazykové prostředky a 

řečové dovednosti.  

2. Zhodnoťte největší obtíže, s nimiž se žáci museli při práci s EJP vyrovnávat. 

 

 

 

 

V Praze dne 9. 5. 2017                         PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. 

        Katedra germanistiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


