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Posudek na diplomovou práci 
 

Bc. et Bc. Nely Střídové 
  

na téma 
 

Freies Schreiben im Unterricht Deutsch als Fremdsprache.  
91 stran vč. příloh. ÚGS FF UK 2016. 

 
Předložená práce studentky Nely Střídové se zabývá didaktickým tématem výuky němčiny 
jako cizího jazyka, a to konkrétně problematikou zařazení volného psaní do výuky a jeho 
opravou. Celá práce vyznívá ve prospěch zařazení této aktivity do výuky, a to navzdory ne 
zcela lichotivé realitě zjištěné v empirickém výzkumu. 
 
Obsah 
Po informativním úvodu autorka v teoretické části zevrubně uchopuje dané téma, ukotvuje 
jeho jednotlivé aspekty do širších teoretických souvislostí a neopomíná ani zdánlivě vzdálené, 
leč přesto klíčové aspekty zařazení této činnosti do výuky, jako jsou role učitele, přístup 
k opravování a hodnocení této činnosti a pojetí chyby obecně i přímo ve vztahu k volnému 
psaní (dále jen VP). Souhrn nejdůležitějších informací pak uvádí ve shrnutí teoretické části. 
Cílem praktické části je zjistit či ověřit některé premisy postulované v části teoretické a 
týkající se postoje učitelů k začleňování VP do výukyce němčiny, k jeho opravě a hodnocení. 
Praktická část má formu kvalitativního vyhodnocení dotazníků respondentů (šest učitelů 
němčiny Obecného gymnázia v Pardubicích) a také způsobu jejich hodnocení VP po zadání 
dvou úkolů VP v několika třídách daného gymnázia (celkem 121 exemplářů textů VP). 
Vedle nutných kapitol charakterizujících skupinu respondentů se autorka dále také věnuje 
metodologii sestavení dotazníku a problematice volby témat pro VP. Následuje vyhodnocení 
dotazníků a opravených psaných textů nejprve individuálně po jednotlivých respondentech, 
poté také souhrnně a v propojení s premisami z teoretické části práce.  
Práce je ještě doplněna kapitolou obsahující názor autorky na začlenění VP do výuky 
němčiny, která propojuje a zastřešuje to nejdůležitější, co bylo v práci řečeno. I přes veškerou 
snahu o preciznost si je autorka vědoma jistých úskalí a nedostatků provedeného výzkumu, o 
čemž pojednává (nejen) kapitola Desiderata. 
Práce je zakončena závěrečným shrnutím, obšírným seznamem sekundární literatury (vč. 
internetových zdrojů) a přílohovou částí. 
 
Struktura 
Práce je dělena do smysluplných celků (kapitol), které jsou logicky členěny a provázány. 
Autorka se i v rámci běžného textu snaží o dílčí shrnutí a anticipace, takže čtenář může začít 
číst téměř od jakékoli kapitoly a bude srozuměn s tím, o čem se psalo dříve a co ho čeká dále. 
Má to jistě svá pozitiva, leč způsob, jakým je to v celé práci prováděno, na někoho může 
působit až křečovitě. 
Text je však plynulý, myšlenky a argumenty logicky uspořádané. 
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Lay-out 
Práce je zpracována v přehledném lay-outu za využití běžných a vhodně použitých 
typografických úprav. 
 
Jazyk 
Přesto, že práce není vždy stylisticky zcela dokonalá, lze říci, že je psána velmi solidní 
němčinou a je až na pár výjimek (např. na str. 28) téměř prosta hrubých gramatických. 
Drobné chyby a překlepy jsou vyznačeny ve výtisku práce, který jsem obdržela. 
 
Citace a použitá literatura 
Pro napsání práce je využito dostatečného množství relevantní sekundární literatury, kterou 
autorka většinou vhodně začleňuje do textu pomocí citací i odkazů. Je tak činěno ve vhodné 
míře, takže je vidět, že se text opírá o řádnou sekundární literaturu, ale v žádném případě se 
nejedná o prostý kompilát. 
 
Motivace a přístup autorky 
Jako vedoucí práce zde mohu vyzdvihnout přístup autorky k psaní práce. Od samého počátku 
plánování až po finalizaci se jednalo o poctivý přístup, průběžnou přípravu, pravidelné 
zasílání sesbíraných materiálů i textů jednotlivých kapitol, které autorka přes četné korektury 
neúnavně upravovala a opravovala až do podoby finální. Takový přístup nebývá v dnešní 
době obvyklý, o to více bych ho chtěla na tomto místě vyzdvihnout. Z hlediska přístupu 
k práci se jedná o práci vskutku poctivou. 
 
Otázky a témata k diskuzi u obhajoby 
Protože se autorka zabývala tématem, které není zatím v českém prostředí ve vztahu 
k němčině příliš popsáno a propagováno, a nadto provedla terénní výzkum vč. dotazníkového 
šetření, nabízí se celá řada otázek, které jsou spíše podněty k diskuzi, než že by se jednalo o 
kritiku napsaného. Zde jsou některé z nich: 

1) Souhlasíte s názorem některých vyučujících, že volné psaní nelze zařazovat na 

nejnižších úrovních znalosti jazyka? V tomto duchu se vyslovujete i v závěru své 

práce. Dokážete si představit, že byste zadala volné psaní pro A1? Pokud ano, 

navrhněte, jak by asi vypadalo. Pokud ne, podpořte svou argumentaci? (srov. i str.64) 

2) Nezmiňovaly se některé vyučující o tom, že by žákům umožnily používat slovníky? 

Jaké byste v tom spatřovala výhody a nevýhody při VP? 

3) Na str. 28 uvádíte některá pozitiva a negativa VP individuálně a v malé skupině. 

Uveďte ještě některé další pozitivní a negativní aspekty. 

4) Komunikace a komunikační cíl výuky CJ v sobě jistě nezahrnuje jen mluvení, ale 

vedle receptivních dovedností také psaní jako další produktivní dovednost. Našla byste 

nějaké paralely mezi tím, jak motivovat žáka k mluvení/psaní v CJ, protože produkce 

v CJ bývá přeci jen pociťována jako ta obtížnější část řečových dovedností? 
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5) „Stereotypische Übungen sind im Unterricht nicht besonders spannend…“ (str. 28) – 

Domníváte se, že toto tvrzení platí pro všechny žáky? Ve svém textu jste mnohokrát 

vyzdvihovala kreativitu, která se při VP podporuje. Myslíte, že to všem žákům 

vyhovuje? 

6) Není příliš obtížné trefit se do předepsané délky 60-70 slov, kde je rozmezí pouze 10 

slov? (srov. str. 42) 

7) Byli žáci informováni, že jejich výtvory budou předmětem výzkumu? V návaznosti na 

odpověď na tuto otázku zvažte, jaké to mohlo mít dopady? 

8) Neměli by počet slov udávat sami žáci? Mělo by to nějaká pozitiva? 

S ohledem na výše popsané a s přihlédnutím k enormní pečlivosti a snaze autorky tuto práci 
ráda doporučuji k obhajobě a i přes některé nedostatky si dovoluji navrhnout hodnocení 
„výborně“ (1). 

            
        

 
V Praze, 2. září 2016                                                                   Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. 


