
Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 

Posudek oponenta diplomové práce 

Jméno a příjmení studenta: Marie Smékalová 

Název diplomové práce: Активное обучение русскому языку в начальной школе 

Studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy 

anglický jazyk — ruský jazyk 

Titul, jméno a příjmení oponenta práce: Mgr. Jakub Konečný 

 

Hodnocení diplomové práce:   

Kritérium: Maximální 

počet bodů 

Získaný 

počet bodů 

Aktuálnost a přiměřenost tématu 10 10 

Formulace cílů a úroveň jejich naplnění 10 8 

Vhodnost a přiměřenost metodiky zpracování 10 10 

Vyváženost teoretické a praktické části, proporcionalita a návaznost 

jednotlivých kapitol 

10 10 

Přístup autora k řešení problematiky 10 6 

Úroveň zobecnění a formulace závěrů 10 6 

Reprezentativnost a rozsah použité literatury 5 3 

Práce s odbornou literaturou a dodržování bibliografických norem 10 5 

Jazyková úroveň práce 10 5 

Formální náležitosti práce 5 3 

Úroveň cizojazyčného resumé 5 4 

Odborný přínos práce a možnost jejího praktického využití 5 5 

Celkem 100 75 

 

Výsledek kontroly práce systémem Theses.cz:  shody nenalezeny shody nalezeny 

 

 

 



Stručné verbální hodnocení:  

Diplomová práce je psána v ruském jazyce, v původní podobě se elektronická verze odlišovala 

od tištěné absencí formálních náležitostí práce (elektronická verze začínala obsahem), to však 

bylo vyřešeno formou errat. 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol, první z nich je věnována otázce metod, přičemž se zabývá 

téměř výhradně aktivizujícími metodami výuky. Druhá kapitola popisuje výuku cizích jazyků 

v kontextu provedené kutikulární reformy a zavedení povinné výuky dalšího CJ nejpozději od 

8. ročníku ZŠ, ve třetí kapitole se autorka zabývá využitím aktivizujících metod ve výuce cizích 

jazyků. Poslední kapitola, která je pro práci stěžejní, demonstruje možnosti použití 

aktivizujících metod ve výuce ruského jazyka na základní škole. Autorka zde podrobně 

popisuje vlastní komplexní výukový materiál zpracovaný pro pět vyučovacích hodin. Práce 

dále obsahuje přílohy, jejichž součástí je zpětná vazba od tří vyučujících ruského jazyka, které 

navržený materiál ověřovaly, dále jsou zde uvedeny jednotlivé části výukového materiálu, 

podrobný plán všech pěti vyučovacích hodin, přepis nahrávek (ta je přiložena na CD pouze 

k tištěné verzi, v elektronické verzi práce chybí, byť se jedná o relevantní přílohu). 

Je nepochybné, že studentka přistoupila ke zpracování zejména praktické části své diplomové 

práce velmi svědomitě. Vytvořený materiál má logiku, jednotlivá cvičení na sebe navazují a 

cyklicky se opakují, dochází k postupnému zvyšování náročnosti (je tedy zachován princip od 

jednoduššího ke složitějšímu). Téma, které studentka pro svůj materiál zvolila, je atraktivní a 

zajímavé i pro žáky, což vyplývá i z evaluačních dotazníků, které vyplňovali vyučující. 

Úroveň (a bohužel i navrhované hodnocení) výrazně snižuje řada nedostatků, které práce 

obsahuje. Na prvním místě je třeba zdůraznit nízkou jazykovou úroveň práce, řadu lexikálních, 

gramatických i pravopisných chyb, které se v práci vyskytují velmi často (téměř na každé 

stránce). Jejich množství bohužel přesahuje přijatelnou úroveň, hodnocení snižuje také řada 

nepochopitelných formulací. Problematické jsou dle mého názoru také překlady termínů do 

ruského jazyka. Ačkoliv se jedná o vlastní překlady studentky z češtiny a angličtiny, bylo by 

vhodné ověřit existenci obecně přijatých a používaných ruských ekvivalentů. Dále bych rád 

upozornil na zvláštní a nejednotný způsob odkazování na zdroje a na způsob práce se zdroji 

obecně. Ač je práce psána rusky, diplomantka uvádí příjmení autorů odkazovaných či 

parafrázovaných zdrojů v původní podobě, mnohdy je neskloňuje (nebo uvádí zvláštní a 

nesprávný tvar). Problematické jsou i použité zdroje, z nichž mnohé nejsou relevantní 

(například novinové články), s ohledem na typ závěrečné práce je počet zdrojů, které byly 

využity k jejímu vypracování, výrazně podprůměrný. Seznam není zpracován v souladu 

s českou citační normou ISO a je také zvláštní svým formátováním a použitím různých fontů. 

V praktické části bych pak očekával odkazy na použité obrázky a ilustrace. Autorka jen velmi 

omezeně a výběrově čerpá z ruských a českých pramenů, přičemž v případě české publikace se 

rozhodně nejedná o stěžejní zdroj z oblasti didaktiky ruského jazyka. Z hlediska chápání 

interference a terminologie se práci neopírá o českou lingvodidaktickou tradici (viz J. Hendrich, 

J. Veselý, S. Jelínek, R. Purm, L. Ries a další). 

Celkem studentka formulovala pět cílů své diplomové práce, přičemž poslední zněl velmi 

ambiciózně – „Prostudovat způsoby a specifika využití aktivizujích [správně aktivizujících] 

metod ve výuce ruského jazyka v českých základních školách“. Nejsem si jist, zda lze analýzu 

vlastního výukového materiálu a jeho použití ve třech skupinách považovat za naplnění takto 

formulovaného cíle. Spíše se kloním k tomu, že nikoliv. 



V závěru autorka formuluje myšlenku, o které se domnívám, že by měla být spíše východiskem 

nežli objevem, ke kterému studentka došla: „Ve výsledcích analýzy se také dochází k závěru, že 

i když je předložený výukový materiál sestaven dle principů aktivizujících metod, aktivizující 

prvek se promítá spíše do samotné práce s ním, než do materiálu samotného. Tedy aktivizující 

jsou spíše plány hodin, které ilustrují způsob realizace aktivit učitelem, jelikož právě zde jsou 

patrny ty principy, které dělají z klasické výuky výuku aktivizující.“ Je pochopitelné, že chceme 

li rozvíjet kompetence, musí jít o aktivitu, formujícím prvkem tedy není až tak výsledek, jako 

sama činnost. 

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Вы утверждаете, что ведущим принципом обучения иностранным языкам 

является коммуникативный принцип. В связи с темой Вашей работы, какие ещё 

принципы необходимо на уроке иностранного языка применять? Согласно каким 

принципам разработан УМК «Поехали»?  Можно, по Вашему мнению, сказать, 

что он является «активным» и «активизирующим»? 

2. В своей работе Вы придерживаетесь нетрадиционного для чешской дидактики 

понимания терминов. Также приводите термины, которые у нас не используются. 

Объясните, пожалуйста, мотивацию и смысл такого подхода. 

3. Как понимают интерференцию чешские лингводидактики? Встречается ли 

в наших источниках понятие «конструктивная интерференция», «деструктивная 

интерференция»? Сравните разные подходы к определению интерференции, 

объясните, пожалуйста, почему Вы выбрали именно такой подход? 

4. На странице 71 (и дальше) встречается в связи с работой над произношением 

сочетание «звук слова»? Как Вы его понимаете? Что оно обозначает? Почему Вы 

решили не различать в ритмических моделях слов 1 и 2 степень редукции? 

 

Doporučuji práci k obhajobě:   ANO  NE 

 

 

Datum: 30. července 2015 

 

Podpis oponenta diplomové práce:  Jakub Konečný 

 

 


