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OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE  
 
 
Střídová, Nela (2016): Freies Schreiben im Unterricht Deutsch als Fremdsprache.  
ÚGS FF UK v Praze, 91 str., bez CD-ROMu, vedoucí: Věra Hejhalová, Ph.D.  
 
 
Vezme-li čtenář předloženou práci do ruky, patrně trochu znejistí, zda se skutečně jedná o 
diplomovou práci odevzdanou na ÚGS FF UK, neboť didaktická témata z portfolia diplo-
mových prací na našem ústavu v posledních letech bohužel prakticky vymizela. O to víc 
pak potěší, že se nyní didaktika vrací, a to díky práci, která autorce ostudu neudělá. Před-
ložený text má sice i nedostatky, pozitivní stránky ale převažují a celkový dojem je přízni-
vý. Následující řádky v nutně komprimované podobě obsahují zdůvodnění tohoto hodno-
cení. Je jasné, že s ohledem na omezený rozsah posudku zde nemohou být všechny aspek-
ty práce komentovány do všech podrobností.  

Práce zpracovává téma, jež je z didaktického hlediska samozřejmě relevantní a ak-
tuální. Na několika místech jsem se ale neubránil dojmu, že v podstatě nejsou nijak zo-
hledněna specifika daného jazyka, resp. oboru (němčina, germanistika), a že tato práce 
klidně mohla být odevzdána třeba na anglistice, romanistice či jiném filologickém oboru, 
což nepovažuji ani za výrazný nedostatek, ale ani za pozitivum. Chybějící návaznost na 
výzkum na ÚGS se projevuje také tím, že v práci není citována relevantní literatura 
k volnému psaní z pera jeho pracovníků (viz Vachková a kol. v Zielsprache Deutsch).  

Základní metodologie práce, spočívající především v syntéze výběru relevantní lite-
ratury, sběru empirických dat a jejich následné analýze, je vzhledem k charakteru tématu 
zvolena přiléhavě. Velmi oceňuji, že aplikovaná metodologie je v práci precizně popsána a 
že si je autorka dobře vědoma jistých limitů, které jsou této metodologii vlastní. Nad me-
todologií výzkumu evidentně proběhla reflexe, která nebyla povrchní.   

Výklad je celkově přesvědčivý a díky různým přehledům, resp. tabulkám i názorný, 
přičemž mu ve většině pasáží nechybí vypointovanost. Z textu je zřejmé, že autorka umí 
téma zasadit do širších souvislostí, nejedná se tedy jen o (více či méně kultivované) výpis-
ky, se kterými se lze setkat v některých jiných závěrečných pracích. Ve vybraných detai-
lech bude čtenář ale možná trochu postrádat poněkud kritičtější přístup autorky 
k postulátům citovaných autorů (viz dále). Ne vždy se úplně povedl poznámkový aparát, 
který někdy obsahuje zbytečnosti (str. 16, pozn. 14 – že se mozek skládá ze dvou hemisfér, 
ví každý, kdo navštěvoval základní školu), přitom ale jinde nevysvětlí nejasný nebo neob-
vyklý pojem (viz dále). Velkým kladem práce je, že analýza v jejím závěru není pouze po-
pisná, konstatující, ale že se jedná o skutečnou analýzu ve smyslu interpretace získaných 
dat, což nebývá vždy pravidlem.  

Jazykové zpracování textu naopak nevybočuje ze zvyklostí dnešních diplomových 
prací odevzdávaných na ÚGS FF UK. Text sice obsahuje bezpočet formulačních nedokona-
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lostí a kolokačních zásahů „těsně vedle“, v důsledku nichž text místy nepůsobí zrovna ele-
gantně, resp. lehce prozradí nerodilého mluvčího němčiny jakožto svého autora, ale vyslo-
veně hrubých, školáckých chyb je v práci naštěstí jen málo. Mějme v této souvislosti též na 
paměti, že dokonalá stylistická vybroušenost je cíl, k jehož dosažení ani magisterské stu-
dium zpravidla nestačí. Celkově lze tedy konstatovat, že text nároky kladené na jazykové 
ztvárnění diplomové práce splňuje. Všudypřítomné komentáře k obsahové struktuře ná-
sledujících i předchozích částí textu na mě jakožto čtenáře v případě této konkrétní práce 
působily rušivě a budily až dojem určité manýry. Dle mého názoru se hodí spíš do výrazně 
rozsáhlejšího textu s komplikovanější strukturou, zde bych je podstatně zredukoval.    

Po řemeslné stránce je práce v podstatě v pořádku. Nečetné formální nedostatky, 
které obsahuje, nejsou závažného rázu, snad s výjimkou vloženého prázdného listu mezi 
str. 41 a 42. Chybějící odsazení odstavců zhoršuje přehlednost, a bylo by lepší se mu tedy 
vyhnout.   

Množství citované literatury je dostatečné vzhledem k charakteru tématu, resp. 
mírně nadprůměrné vzhledem k ostatním diplomovým pracím.  

K práci mám dále následující konkrétní poznámky (výběr, chronologické pořadí):  
(a) Str. 4: Diplomové práce obvykle mívají i německý abstrakt, který zde chybí. An-

glický a český abstrakt je přehnaně krátký a o skutečném obsahu práce žádnou bližší in-
formaci v podstatě nepodává.  

(b) Str. 6: Práce by působila vypointovaněji, pokud by v textu bylo motto usou-
vztažněno s některým z aspektů tematiky, kterou práce zpracovává. Takto motto působí, 
zdá se mi, samoúčelně.  

(c) Str. 11: Nejsem si zcela jistý, zda sdílím názor, že didaktika je umění („Kunst“). 
Co mluví proti takovému pojetí?  

(d) Str. 13: Definice interkulturních kompetencí je nefunkční (definice kruhem).  
(e) Str. 13 a 31: Přílišné zaměření didaktiky, resp. výuky na kompetence a přehnaně 

tolerantní přístup k chybám v poslední době kritizovala část intelektuálních elit (srov. K. 
P. Liessmann: Geisterstunde – Die Praxis der Unbildung. Eine Streitschrift). Co je řešením?  

(f) Str. 14: Je „Rezeption“ a „Perzeption“ totéž? Pokud ne, v čem je rozdíl?  
(g) Str. 18: K tabulce 2 je potřeba doplnit kritický komentář.  
(h) Str. 19: Co přesně (!) se myslí pod pojmem „lexikalische Variation“?  
(i) Str. 24: Jak přesně (!) volné psaní podporuje sebepojetí/sebechápání („Sel-

bstverständnis“)? 
(j) Str. 25: „Die Themen sollen bei dieser Methode verborgene psychische Inhalte 

umsetzen.“ Prosím, rozveďte toto ještě nějak.  
(k) Str. 28: Zde je jedna z nemnoha hrubých, začátečnických jazykových chyb. Iden-

tifikujte ji a příslušný jev okomentujte.  
(l) Str. 29: Poněkud „sluníčkářský“ výrok, že vztah mezi vyučujícím a žákem je vztah 

„kooperujícího partnerství“, by si zasloužil komentář.  
(m) Str. 34, pozn. 36: To se, zdá se mi, ani přesně říct nedá. Proč?  
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(n) Str. 34: K chvále a kritice: Ideální posloupnost je pochvala / kritika / pochvala, 
tj. kritika vždy uprostřed mezi dvěma pozitivními hodnoceními. Uměla byste 
z psychologických, resp. didaktických pozic zdůvodnit proč? 

(o) Str. 40: Zde by bylo možné výrok „Seit letzten fünf Jahren … beobachtet“ usou-
vztažnit s celkovým vývojem v České republice a okomentovat.  

(p) Str. 41: Formulace „Trotz der Behauptung von Lamnek …“ je nechtěně komická, 
když vyvolává dojem, že S. Lamnek komentuje profesní, resp. studijní dráhu autorky před-
ložené práce.    

(q) Str. 65, resp. kap. 9: „Es ist die Rolle des Lehrenden, passende Aufgaben zu 
erstellen.“ To je celkem jasné. Nad rámec těchto obecných komentářů bych zde ocenil ně-
jaký zcela konkrétní návrh na didaktizaci, resp. průběh příslušné vyučovací hodiny (roz-
dělení rolí, pomůcky, timing atd.).  

(r) Bylo by v případě kreativního psaní možné využít moderních korpusových ná-
strojů? Jak? Za jakých podmínek? Prosím, rozveďte a problematizujte toto téma.    

 
Většina skutečností zmíněných v tomto posudku je vyznačena ve výtisku práce, jenž 

mi byl předložen k hodnocení.    
 

***Závěr*** 
 

Předložená práce má nemálo silných momentů. Zjištěné nedostatky většinou nejsou 
zásadního rázu. Práci z výše uvedených důvodů DOPORUČUJI k obhajobě a 
v podobě, ve které byla odevzdána, ji hodnotím známkou „VELMI DOBŘE“ (2). O cel-
kovém výsledku ovšem rozhodne až obhajoba, která dosud neproběhla. Jako témata 
k diskuzi navrhuji body zmíněné v tomto posudku (a – r).  
 
V Praze, dne 22. 08. 2016              

 
 

……………………………………                                                            
                                                                                                                                   Martin Šemelík, Ph.D.     


