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Diplomová práce je věnována důležité problematice využití moderního informačního zdroje ve 

výuce češtiny jako cizího jazyka. Diplomantka se nezaměřuje na výuku jazyka v úzkém slova 

smyslu (tj. na metodiku výuky gramatiky a lexika), ale diskutuje otázku zprostředkování tzv. 

reálií jinojazyčným mluvčím češtiny prostřednictvím filmových ukázek.  

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, což však není zřejmé ze samotného obsahu 

práce, ale až při čtení textu (tj. kapitolou 5 začíná prakticky zaměřená část práce).  

V teoretické části považuji za důležité poměrně podrobné vymezení pojmu reálie vycházející 

z domácích prací J. Hasila, K. Romaševské a J. Láha a jeho propojení s termínem sociokulturní 

kompetence, kde autorka vychází z publikací zahraničních, byť je třeba poznamenat, že zde 

nepracuje s původními prameny, ale uchyluje se k přebírání informací z pramenů sekundárních. 

Za zásadní pokládám reflexi sociokulturní stereotypizace a důslednou práci s pojmem stereotyp 

v rámci metodiky výuky češtiny jako cizího jazyka. V dalších kapitolách se diplomantka 

soustředí na vymezení sociokulturní kompetence v SERR a na komunikační přístup k výuce. 

Zvláště těmto kapitolám vytýkám určitou vytrženost s ohledem na celkové téma DP a na cíle, 

ke kterým práce směřuje. Tato výtka se přitom týká pouze stylizace textu jako takové, 

informace, které jsou vybrány, považuji za relevantní, jen se diplomantce nepodařilo jejich 

explicitní propojování s cíli práce. Je škoda, že diplomantka našla tak málo času pro konzultace 

DP, mnohé z vytýkaných nedostatků bychom snadno z finální podoby odstranili.  

K těžišti práce se přesouváme v kapitole 4, kterou je možné považovat za přechod mezi 

teoretickou a praktickou částí práce, neboť se v ní mísí oba přístupy. Tuto kapitolu považuji za 

důležitou část práce zdůvodňující zapojení filmu do výuky a specifika hraného filmu 

v edukačním procesu. Je škoda, že právě této části (zvl. 4.1 Důvody, proč filmový materiál do 

výuky zahrnout) nebylo věnováno více prostoru. Je třeba zmínit, že v této kapitole jsou zahrnuty 

i informace o tom, jak filmy získávat a jaká jsou právní omezení jejich užití.  

V praktické části diplomantka analyzuje dosavadní práci s filmovým materiálem v dostupných 

učebnicích češtiny pro cizince a v metodických článcích pro učitele češtiny pro cizince. 

Diplomantka systematicky a jednotně aplikuje soubor kritérií na ukázky ve vybraných 

materiálech. V této části již prokazuje svou schopnost kriticky využít teoretické poznatky 

představené v úvodní části práce a aplikovat je na konkrétní učební materiál.  



Ve finální části práce diplomantka prezentuje metodický materiál praktického charakteru, 

v němž ukazuje možnost zpracování filmové ukázky v rámci výuky češtiny pro cizince. 

Předložený materiál byl pretestován ve třech skupinách a následně modifikován podle výsledků 

pretestace.   

Hodnoticí kritéria 

Při celkovém hodnocení dané magisterské práce jsem zohlednila následující kritéria:  

A. Obsahová   

V práci jsou konkrétně vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně 

rozpracovány.  

Práce bez výhrad splňuje cíle zadání.  

Předmět práce je patřičně vymezen a je využito odpovídajících metodologických postupů.  

Patřičně je využívána primární a sekundární literatura (s výhradou užívání informací ze 

sekundárních pramenů). Je využita odborná literatura psaná v češtině a angličtině.  

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich diskutováno.  

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným 

cílům.  

B. Formální  

Práce adekvátně využívá odbornou terminologii a vymezuje hlavní pojmy. S předkládanými 

informacemi autorka pracuje kriticky; je schopna porovnání informací z různých zdrojů a jejich 

vlastního kritického zhodnocení.  

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát. Ne vždy se autorce daří udržet jednotnou citační 

normu.  

Bohužel je práce poznamenána chvatným dokončením, které se projevuje v ortografických 

chybách, kterých by se autorka jistě vyvarovala, pokud by měla delší odstup od textu. Text je 

stylisticky poměrně jednotný, pouze na některých místech se autorka neubránila odklonu od 

spisovné češtiny.  

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.  

Ukázky k jevům, které autorce vytýkám: 

s. 3 (...) a zahrnuje také ustálené významy, již by rodilý mluvčí připojil k danému vyjádření  

s. 4 V této práci bude přednost dávána termínu „komunikační“, jelikož výraz „komunikativní“, 

poněvadž Hrdlička považuje termín „komunikativní“ za nepřesný a zavádějící.  

s. 6 Nyní si uvedeme jevy, které (...) 



s. 12 (...) bylo možné dostáhnout této úrovně 

s. 36 Doplnění výuku o filmy s sebou přináší také jisté komplikace (...) 

s. 41 Brinza uvádí, že do autorského práva není zasaženo, pokud (...) 

Četné překlepy jsou také v seznamu literatury.  

 

Přínos práce: 

Práci považuji z hlediska tvůrčího přístupu studující za odpovídající standardům kladeným na 

magisterskou práci. Práce je přínosná jak ve své teoretické části, v níž je kladen důraz na 

osvojování sociokulturní kompetence ve výuce češtiny jako cizího jazyka pomocí filmového 

materiálu, tak v části praktické, v níž diplomantka dokládá analýzu dosavadních ukázek užití 

filmu v učebnicích češtiny pro cizince, ale také předkládá vlastní materiál, na němž demonstruje 

zásady a možnosti užití filmové ukázky.  

Celkové hodnocení práce:  

Práce odpovídá standardům kladeným na diplomové práce. Ráda ji proto doporučuji 

k obhajobě.  

Návrh klasifikačního stupně: Práci doporučuji hodnotit známkou velmi dobře zvl. z důvodu 

ortografických a jazykových nepřesností. 

Další náměty pro obhajobu:  

- Pokud byste měla sestavit kánon např. 5 současných filmů, ukázky z nichž byste 

doporučila pro výuku reálií, tak jak jste ji představila ve své práci, které filmy by to 

byly a z jakých důvodů.  

- Ve své práci jste se vyhnula jakékoliv konfrontaci filmového a tištěného (např. 

beletristického) materiálu při prezentaci reálií. Uvažovala jste o těchto dvou médiích 

konfrontačním způsobem? Existují nějaké zásadní ne/výhody, které pokládáte u 

filmového materiálu za důležité?  (Nemám na mysli prakticistní přístup k médiu, 

který komentujete v kapitole 4.1.1!)  

 

 

 

 

V Praze 4. 9. 2018          Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. 

 


