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1. CÍL PRÁCE:  

 

Cíle práce – představit nové možnosti autonomního osvojování německého jazyka a (zejm. pasivně) i dialektů 

Bavorska za pomoci nových technologií a médií – bylo dosaženo velmi komplexně, systematickým a zároveň 

tvůrčím způsobem. 

    

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ:  

 

Volba tématu se ukázala v průběhu vzniku diplomové práce aktuálnější, než se při jeho zadávání zdálo. Autor pojal 

jeho zpracování velmi systematicky. Vyšel již ze svých zkušeností při tvorbě bakalářské práce, ale více se teoreticky 

a metodologicky připravil, což se projevilo na sestavení teoretických východisek, kdy ve výkladu správně a funkčně 

vybírá vhodné teorie učení a skvěle je propojuje s příklady, jež pak dále rozvíjí v textu. Samotná příprava těchto 

kapitol by v jiných oborech a jiných studijních programech vystačila na celou diplomovou práci. Autor však velmi 

cílevědomě rozpracoval do jednotlivých kategorií a podkategorií konkrétní možnosti využití médií, přínosu 

autonomního učení pro rozvoj jazykových kompetencí a jeho kombinace s učením řízeným. Velmi uspokojivě se 

vypořádal i s dosud lingvodidakticky naprosto neprobádanou oblastí osvojování dialektů pomocí moderních médií. 

V textu najdeme velmi dobře formulované závěry a z nich plynoucí doporučení, která jsou využitelná v praxi. 

Vysoce hodnotíme důsledný přístup v kategorizování jednotlivých nástrojů, využití závěrů dotazníkového šetření pro 

porovnání reálného využívání nových technologií u zvolené cílové skupiny s teoretickými možnostmi a přínosy 

jejich používání, nejvíce pak autorovu odvahu držet se cíle a zadání a téma přes všechny obtíže dopracovat v takové 

kvalitě. 

      

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA:  

 

I po formální stránce na sebe autor klade vysoké nároky. Zejména práce s grafickými ukázkami v rámci rozboru 

praktických příkladů je náročná na jednotnost. Navíc si autor dává záležet, aby např. fotografie z videí pořizoval 

nikoliv na náhodném místě, ale přesně v momentu relevantního obsahu vzhledem k textu, někdy jde opravdu o 

detaily (zejm. u problematiky bavorských dialektů). Jedná se vlastně o velmi zajímavou prezentaci shromážděného 

výzkumného materiálu (tedy jeho části). 

V ostatních bodech splňuje práce formální nároky na diplomovou práci. V textu se lze dobře orientovat, všechny 

části jsou zřetelně propojené, soudržné. Po jazykové kontrole přece jen zbyla některá jazyková zaváhání, ta ale 

nebrání celkovému porozumění. Jen by bez nich byl čtenářský zážitek ještě lepší. Ale vzhledem k uvedeným 

nadstandardním výkonům v obsahové i prezentační části předložené práce to považujeme opravdu za marginální. 

 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE:   

 

Výborným dojmem působil již samotný autorův přístup ke zpracování tématu: vynikající komunikace, preciznost, 

svědomitost, samostatnost, zodpovědnost, kreativita – to jsou jen některé z předností, které při psaní diplomové práce 

osvědčil. Musím velice ocenit i přístup ke kritickým komentářům při konzultacích a v diskusích, díky němuž se 

práce skutečně vyvíjela. Zároveň autor uměl obhájit svůj názor a pohled na věc, dokázal promyslet argumenty, 

aplikovat osvojené metody a rozhodně mu nechyběla pokora a ochota na sobě pracovat a učit se. 



Myslíme, že na výsledku je to patrné. Hodnotíme i aktuálnost tématu a jsme přesvědčeni, že takto zpracované může 

posloužit studujícím i vyučujícím jako inspirace. Sami přiznáváme, že řadu tipů a možností z předložené diplomové 

práce hodláme využít již v příštím semestru. 

 

4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

 

a) Seznamte komisi s charakteristikou cílové skupiny, na niž jste zaměřil své dotazníkové šetření a uveďte 

důvody, proč jste zvolil právě tuto cílovou skupinu. 

b) Dotazovaní hodnotí osvojování bavorských dialektů spíše jako okrajové. Zkuste definovat situace, v nichž 

se naopak jeví jako přínosné, nebo dokonce nutné. Shrňte na základě závěrů ze své práce doporučení pro 

využívání moderních technologií při osvojování jazykových kompetencí z oblasti dialektů.  

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA: Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě s navrhovaným hodnocením: 

výborně.    
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