
Oponentský posudek diplomové práce Bc. Kristýny Kolářové 

Práce s filmovým materiálem ve výuce češtiny jako cizího jazyka 

za účelem prezentace českých reálií 

 

Diplomová práce Bc. Kristýny Kolářové je věnována důležité problematice, jež má 

značný dosah pro praxi výuky češtiny jako cizího jazyka. Zároveň je zřejmé, že vznik práce 

byl podnícen právě vyučovací praxí (s. 1) a že autorka má o probírané otázky výrazný zájem a 

snaží se svými výklady a návrhy přispět ke zkvalitnění jazykové výuky. Diplomantka si 

ovšem v práci klade několik cílů (s. 1). To se zřetelně odráží v podobě textu, který se dělí na 

dvě obsáhlé části, teoretickou (s. 2–41) a praktickou (s. 42–71); předěl mezi teoretickou a 

praktickou částí je přitom vyznačen pouze uvnitř práce, nikoli v obsahu na jejím začátku. 

První část diplomové práce má primárně charakter přehledový a sumarizující. Autorka 

zde shrnuje požadavky Společného referenčního rámce pro jazyky týkající se komunikačních 

kompetencí těch, kteří se učí cizí jazyk, dále zdůrazňuje důležitost interkulturní kompetence 

(způsobilosti) a v souvislosti s tím se zaměřuje na pojetí tzv. reálií a na pozici a funkce této 

problematiky ve výuce. Diplomantka důkladně probírá a komentuje názory obsažené v řadě 

prací domácích i zahraničních; někde ovšem přebírá informace z druhé ruky (přístupy 

k reáliím podle G. Weimanna a W. Hosche). Zvlášť důležitý je tu jistě důraz na povahu 

interkulturní kompetence jako vědomého osvojování rysů jiné kultury a její soustavné 

konfrontace s vlastní kulturou a ve spojitosti s tím soustředění na podobu národních a 

regionálních stereotypů a možnosti a způsoby jejich oslabování. Funkcí výkladů obsažených 

v této části práce bezpochyby je vytvoření obecného rámce pro speciálnější otázky, na něž se 

soustřeďují následující pasáže (využívání filmu jako prostředku pro rozvíjení interkulturní 

kompetence);  v zásadě se to daří, někde se však myslím objevují i údaje nikoli nezbytné, jako 

je podrobná reprodukce obsahu sociokulturní kompetence pro češtinu na úrovni B2 a uvádění 

příkladů na rozdíly mezi spisovnou a obecnou češtinou včetně ukázky z velmi 

problematického seznamu obecněčeských lexikálních jednotek, který zahrnuje publikace 

Petra Sgalla a Jiřího Hronka Čeština bez příkras (20142). Přechodem k hlavnímu tématu práce 

je pak kapitola nazvaná Film ve výuce češtiny jako cizího jazyka. Převládá zde ovšem 

obecnější pohled, neboť výklad je založen (vzhledem k absenci domácích pojednání) 

především na několika pracích z anglickojazyčného prostředí. V kapitole ale nacházíme i 

užitečné poznámky týkající se právní regulace pro používání filmů ve výuce (poučení by 

možná mohlo být podrobnější) a způsobu získávání filmů. 



V praktické části diplomové práce se autorka nejprve zaměřuje na analýzu už 

existujících (nečetných) materiálů popisujících a představujících práci s filmem ve výuce 

češtiny jako cizího jazyka a instruktivně hodnotí jejich přednosti a nedostatky. To se stává 

východiskem k dalšímu úseku práce, jenž má ráz metodicko-praktický. Diplomantka tu 

předkládá vlastní návrh na zacházení s vybraným segmentem filmu jako zdrojem pro poznání 

českých reálií a přehledně prezentuje doprovodné studijní aktivity. Je třeba souhlasit s tím, že 

pro výběr ukázky není rozhodující umělecká hodnota filmu, ale využitelnost jeho jazykové i 

obrazové složky pro potřeby výuky. Celý návrh je zpracován pečlivě a poskytuje názornou 

představu o průběhu, cílech a efektech výuky. Užitečné jsou poznámky o testování 

navrženého materiálu a jeho modifikaci na základě ohlasu studentů. 

Diplomová práce je koncipována promyšleně a v zásadě je formulována přiměřeným 

odborným jazykem. Nacházíme v ní však řadu míst, jež jsou z jazykového hlediska (a někdy 

z hlediska věcného) problematická. Poměrně hojné jsou nedostatky interpunkční: „zařízeními 

jako je tablet nebo mobil“ (s. 38); „buď jako ,filmová fikce‘ nebo jako ,filmová 

rekonstrukce‘“ (s. 38); „V sekci Reálie, která se věnuje filmu Ať žijí duchové mají úkoly jedno 

sjednocující téma“ (s. 45), aj. Pravopisné chyby jiné povahy jsou ojedinělé: „plurykulturního 

prostoru“ (s. 14). Objevují se ovšem i chyby v oblasti morfologie („významy, již vyplývají“ – 

s. 3) nebo v syntaktické stavbě („notebook, který pokud by měl slabé ozvučení, vyplatí se 

pořídit malý přenosný reproduktor“ – s. 36–37). Některé nenáležité formulace zřejmě 

souvisejí s nedostatkem času na finální revizi práce: „umožňuje film studentům ukázat 

studentům“ (s. 1); „dostupných českých materiálů věnujících se práci s filmovým materiálem“ 

(s. 1); „jelikož výraz ,komunikativní‘, poněvadž Hrdlička považuje termín ,komunikativní‘ za 

nepřesný“ (s. 3). Langue je systém jazykový, nikoli jazykovědný (s. 4). Omylem došlo ke 

spojení jmen dvou lingvistů (J. A. van Ek, J. L. M. Trim) do jednoho jména: „Trim van Ek 

(1986), který […] svou práci prezentoval“ (s. 3). Odkazy na literaturu nejsou v textu jednotné 

(někdy se uvádí datum vydání, někdy nikoliv). 

 

Závěr: Diplomová práce Bc. Kristýny Kolářové splňuje požadavky kladené na práce 

tohoto typu. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm velmi dobře. 
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