
P o s u d e k v e d o u c í  d i p l o m o v é  p r á c e
Téma: Didaktické zásady J. A. Komenského a jejich realizace v současné výuce 
německého jazyka
Autorka: Bc. Stanislava Černá
Vedoucí práce: PaedDr.. Dagmar Švermová
Oponentka:PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.

Autorka diplomové práce Bc. Stanislava Černá hodlá ve své diplomové práci 
upozornit na aktuálnost myšlenek J. A. Komenského, zejména pak na jeho přínos v oblasti 
didaktiky. Připomíná, sice jen v zúžené podobě, historická východiska didaktických principů 
a jejich pojetí na pozadí dějinných událostí konce 16. a první poloviny 17. století a upozorňuje 
na jejich odkaz do současnosti. Po konzultacích s odborníky z Pedagogického muzea J. A. 
Komenského v Praze vznikla část práce věnovaná výčtu zásad a metod podle J. A. 
Komenského a další část práce spojená s J. F. Herbartem a J. H. Pestalozzim vycházejících ve 
svých didaktických konceptech z velké části z pedagogického odkazu Komenského.

Lze se domnívat, že pokud autorka práci pojala do té šíře, že zmiňuje určité dějinné 
souvislosti, zasloužilo by si pozornost období tzv. reformního hnutí v pedagogice, kdy se 
objevují tendence ve výuce, které akcentují didaktické zásady Komenského. Dle mého názoru 
by doplnění této významné epochy v oblasti pohledu na výuku a na roli jednotlivých aktérů 
zapojených do vyučovacího procesu přispělo ke kontinuálnímu propojení se subkapitolou 
práce, ve kterém jsou zmiňované didaktické zásady J. Hendricha. V souvislosti s tezemi 
Hendricha je nutné připomenout, že se jedná o myšlenky vycházející z české lingvodidaktické 
školy druhé poloviny 20. století, která má základ v Pražské lingvistické škole, a jejímž 
pokračovateli v oblasti výuky cizích jazyků byli kromě Josefa Hendricha rovněž Eduard 
Beneš, Stanislav Jelínek a  další významní lingvisté a didaktici.

Autorka diplomové práce se v kapitole 9 zabývá uplatněním principu aktivnosti 
v současném lingvodidaktickém pojetí a konkrétními prostředky aktivizace, které mohou 
být uplatňovány ve výuce cizích jazyků (němčiny). Popisuje vybrané metody a konkrétní 
organizační formy práce přispívající k motivaci žáků a podporujících jejich aktivní přístupy 
ve výuce.

Diplomantka na pozadí myšlenek Komenského vyjmenovává faktory ovlivňující 
průběh výuky obecně a dále pak si všímá faktorů ovlivňujících výuku cizích jazyků. Zajisté 
je výuka do značné míry ovlivněna cílem (specifickými cíli), který je ve výuce sledován, ale 
neméně důležité je pojetí/koncepce výuky cizích jazyků ovlivněná více faktory. Rámcový 
vzdělávací program pro základní vzdělávání, ve kterém jsou specifikovány cílové požadavky 
v jednotlivých vzdělávacích oblastech, a zmíněný Společný evropský referenční rámec pro 
jazyky jsou dokumenty, které jsou pro stanovení výstupů zásadní. Ovšem jejich zařazení se 
vzhledem k tématu práce nejeví jako podstatné.  

Pro kapitolu 14, ve které je popisována činnostně orientovaná výuka, by bylo dle 
mého mínění užitečné více se zaobírat otázkami podstaty činnostně orientované výuky. 
Příklady jednotlivých metod, které přispívají k aktivizaci žáků, je možné hodnotit pozitivně 
(včetně problémové a projektové výuky).

V souvislosti s „praktickou“ částí práce, ve které se autorka zaměřuje na konkrétní 
projekt a jeho využití ve výuce, se vztahuje kapitola 16 již na projektové vyučování (typy 



projektů, fáze projektu, evaluaci…).  V kapitole 17 je popsán projekt, který autorka 
realizovala v rámci výuky na Gymnáziu Christiana Dopplera v Praze 5-Smíchově. Jednalo se 
o projekt na téma vánočních svátků. Při přípravě/plánování projektu, realizaci a evaluaci 
projektu využila diplomantka nejen poznatků získaných studiem odborné literatury, ale 
využila rovněž i vlastní kreativity. O aktivním zapojení žáků do projektu svědčí i angažmá 
žákovské skupiny podílet se aktivně na úpravách původní verze projektu. Škoda, že chybí 
hodnocení práce na projektu samotnými žáky, např. formou závěrečného dotazníkového
šetření.

Závěrem: Diplomová práce autorky Bc. Stanislavy Černé se „rozběhla“ do značné 
šíře a bohužel se autorce nepodařilo důsledně se držet stanoveného tématu. Uchopit toto téma 
jistě nebylo jednoduché – již samotná osobnost a dílo J. A. Komenského by bylo předmětem 
bádání na více než na jednu diplomovou práci. Ocenit je možné entuziasmus autorky, jak se 
s využitím historického exkurzu snažila prokázat, že pojmy jako je např. činnostně 
orientovaná výuka, aktivnost, motivovanost nejsou zcela nové pojmy, ale že obdobně, jak je 
známe z děl Komenského lze, s určitými rozdíly danými příslušnou epochou a historickým 
vývojem, tyto pojmy v rozpracované podobě považovat za významné rovněž pro současné 
pojetí výuky cizích jazyků. 

Autorka prokázala schopnost práce s odbornou literaturou, jejíž výběr je 
poměrně rozsáhlý (i díky konzultacím v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského). 

Bohužel se v diplomové práci objevují některé nepřesné, či nejasné formulace (např. 
vnímání žáka všemi smysly- viz abstrakt; klasická vyučovací metoda - s. 33; učebnice 
Komenského - s. 35).

Rozsahem splňuje předložená diplomová práce požadavky (celkem 74 stan včetně 
seznamu odborné literatury). Práce je psána česky, obsahuje český a německý závěr, abstrakt 
v češtině a angličtině. Součástí je příloha dokumentující projekt/projekty. 

Předloženou diplomovou práci autorky Bc. Stanislavy Černé lze doporučit 
k obhajobě.

V rámci obhajoby bych očekávala doplnění, či vysvětlení:  

- Čím je charakteristické reformní hnutí v pedagogice a do jaké míry ovlivnily 
myšlenky Komenského tuto epochu;

- Jak je možné charakterizovat „Pražskou lingvistickou školu“ z pohledu 
didaktického?

- Co je míněno pojmem: klasická vyučovací metoda? Najdete pro tento pojem oporu 
v odborné didaktické literatuře?

PaedDr.. Dagmar Švermová
V Praze dne 14.8.2015


