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Získaný 
počet bodů 

Aktuálnost a přiměřenost tématu 5 5 

Formulace cílů a úroveň jejich naplnění 10 9 

Vhodnost a přiměřenost metodiky zpracování 10 10 
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Stručné verbální hodnocení:  

Autorka si zvolila velmi aktuální téma aktivizujících metod ve výuce ruského jazyka 

na základní škole. V úvodu si autorka poměrně jasně stanovila hlavní cíl práce i jednotlivé 

dílčí cíle, které byly zpracováním diplomové práce naplněny.  

Teoretická část je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola pojednává o 

aktivizujících metodách v obecné rovině, autorka vychází především z Maňáka a několika 

anglicky píšících autorů. Autorka zde nahlíží na problematiku z různých úhlů pohledu, za 

zajímavé lze považovat zamyšlení nad vztahem učitelů k aktivizujícím metodám, který 

vychází z jejich vzdělání a profesní učitelské kariéry, s čímž lze jedině souhlasit. Druhá 

kapitola vysvětluje základní poznatky o současných tendencích ve výuce cizích jazyků, 

přičemž zmiňuje obrat k žákovi a činnostně a na žáka orientovanou výuku, a také o místu 

ruského jazyka v současné vzdělávací soustavě České republiky, které vyplývá z RVP. Za 

stěžejní část této kapitoly lze považovat Littlewoodovo schéma vztahů poznatků a úkolů ke 

stupni komunikativnosti a komunikativnímu cíli výuky, které autorka využívá jako 

východisko pro zpracování dalších dvou kapitol. Tato kapitola je pro další část práce zásadní, 

proto mohla být lépe strukturovaná a mohly být zdůrazněny/vyčleněny nejdůležitější 

poznatky, některé poznatky se naopak v kapitole nadbytečně opakují v drobných obměnách. 

Třetí kapitola pak přináší poměrně zdařilý a obsáhlý přehled konkrétních výukových technik, 

které autorka opět rozděluje dle Littlewoodovy klasifikace, autorka uvádí v úvodu kapitoly 

zdroje, z nich byly příklady úloh čerpány, není však jasné, zda komentář k nim je rovněž 

převzatý či nikoli.  

Za velmi přínosnou lze považovat praktickou část, ve které autorka zpracovala vlastní 

výukový materiál. Velmi kladně je třeba hodnotit kreativitu zpracování a fakt, že jsou 

akcentovány všechny jazykové prostředky i řečové dovednosti. Vše je doplněno komentářem 

a metodickými poznámkami. Diskusi by ale mohla být podrobena vhodnost materiálu pro 

žáky 7. či 8. třídy ZŠ, nicméně tento sporný moment nijak nesnižuje kvalitu zpracovaného 

materiálu, který je pro žáky jistě zajímavý a zábavný. Zajímavé by bylo i shrnutí a 

okomentování reflexí od učitelek, které daný materiál v praxi vyzkoušely. 

Formální stránka práce je však její největší slabinou, v textu se objevuje řada překlepů 

a chyb nejrůznějšího charakteru, rozsah a reprezentativnost použité literatury jsou spíše 

průměrné. Seznam použité literatury není uveden dle normy. V resumé a abstraktu je taktéž 

několik chyb. 

 

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Pokud v kapitole 1 uvádíte, že vztah učitelů k aktivizujícím metodám do značné míry 

souvisí s jejich studiem, jaké změny v přípravě na pedagogické fakultě byste v tomto 

ohledu doporučila? 

2. Na s. 31 píšete o silné a slabé formě komunikativního učení. Vysvětlete podrobněji 

tyto formy a zamyslete se, která z nich je v současném českém prostředí hojněji 

využívána. 

3. Lze podle vašeho názoru dosáhnout autentické komunikace dle Littlewoodovy 

klasifikace? 

4. Význam komunikativně orientovaných úloh je jasný, zkuste ale vysvětlit význam 

nekomunikativních úloh při učení se jazyku na různých úrovních. 

5. Připravila jste výukový materiál pro žáky ZŠ, kteří ale vždy pracují podle určité 

učebnice. Do které části/lekce příslušných, na ZŠ používaných učebnic by bylo možné 

váš výukový materiál zařadit jako rozšiřující materiál? 
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