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 Studentka Alžběta Fejková se ve své diplomové práci zabývá problematickými 

typy úloh poslechu s porozuměním didaktického subtestu maturitní zkoušky z 

francouzského jazyka. Práce je vhodně členěna, strukturována, její cíl je v úvodu jasně a 

srozumitelně uveden. V teoretické části se autorka věnuje vývoji maturitní zkoušky od 

40. let 19. století a detailně popisuje zejména současnou podobu komplexní zkoušky z 

cizího jazyka (didaktický test, písemnou práci a ústní zkoušku). Autorka práce 

neopomněla nastínit také mnohá úskalí, která byla se zavedením společné maturitní 

zkoušky spojena. Velký prostor je věnován typologii didaktických testů, typům 

testových úloh, popisu didaktického testu společné části maturitní zkoušky a zejména 

pak jeho subtestům poslech a čtení s porozuměním a jazyková kompetence, jež jsou pro 

tuto práci stěžejní a k nimž se autorka odkazuje následně v části praktické. Vhodně je 

také zařazen popis znalostí a dovedností, jež by měl ovládat uživatel jazyka referenční 

úrovně B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, neboť právě na 

této úrovni se maturitní zkouška z cizího jazyka skládá. Ke komplexnímu obrazu 

představované problematiky přispívá také zařazení dílčích drobných podkapitol 

týkajících se např. bodování a hodnocení jednotlivých částí didaktického testu, či 

přehledné srovnání počtu žáků konajících maturitní zkoušku z jednotlivých nabízených 

jazyků v průběhu let. 

Praktická část, jejímž vytčeným cílem je zjištění nejobtížnější části 

poslechového subtestu didaktického testu z francouzského jazyka, je nejprve věnována 

nejen podrobnému popisu zadaného poslechového subtestu, ale také výzkumnému 

vzorku – žákům dvou víceletých gymnázií a jejich školních vzdělávacích programů. 

Zajímavou součástí praktické části práce je také dotazník, který autorka práce 

vypracovala s cílem dozvědět se, jaká je motivace žáků ke studiu francouzštiny a jak na 

daných gymnáziích probíhá jeho výuka. Po krátké prezentaci analytických nástrojů 



(obtížnost, citlivost úloh a nenormované odpovědi), které byly použity při vyhodnocení 

zadaného poslechového subtestu, následuje dle mého názoru nejpřínosnější část práce, a 

to prezentace výsledků žákovských odpovědí na zadaný poslechový subtest. 

Prezentovány jsou nejen úlohy nejlehčí a nejtěžší, ale také ty, jež se nějakým způsobem 

odchylují od standardních hodnot. U těchto úloh pak autorka nabízí možná vysvětlení 

těchto odchylek. Celkový výsledek, tedy zjištění, že nejtěžší částí je pro žáky ta, která 

obsahuje otevřené úlohy (část třetí), sl. Fejková vhodně srovnává s oficiálními výsledky 

Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, s jehož výsledky se ty její shodují. Součástí 

praktické části práce jsou také slovně komentované grafy a tabulky, jež zjištění analýz 

náležitě ilustrují.  

Sl. Fejková si pro svou práci zvolila zajímavé, velmi aktuální téma, jež stále 

vyvolává mnoho otázek. Kladně hodnotím také fakt, že se autorka problematikou 

diplomové práce zabývá i v profesním životě, píše tedy o tématu jí osobně blízkém, 

jemuž rozumí, zajímá se o něj a má s ním dlouhodobou zkušenost.  

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a poznámkám diplomovou práci 

Alžběty Fejkové doporučuji k obhajobě, během níž bych se autorky ráda zeptala na 

následující:  

Dle závěrů analýz diplomové práce, jež se shodují s oficiálními výsledky Centra 

pro zjišťování výsledků vzdělávání, jsou pro žáky nejtěžší úlohy s otevřenou odpovědí. 

Jaké typy cvičení či aktivit by tedy žáci měli procvičovat, respektive vykonávat, aby v 

těchto problematických úlohách dosahovali lepších výsledků?  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 23. srpna 2015      podpis 

 


