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Posudek diplomové práce Bc. Anny Rosenové Vzájemná komunikace 

studentů češtiny jako cizího jazyka při práci ve dvojicích 

 

Diplomová práce, kterou Anna Rosenová předkládá k obhajobě, představuje 

mimořádně zralý a inspirativní odborný text velmi vysoké kvality. Autorka přitom pracovala 

velmi samostatně, a to jak při výběru odborné literatury a jejím zpracování, tak při přípravě 

výzkumu, jeho realizaci a zpracování dat.  

Předkládaná diplomová práce se zabývá otázkou, jaké komunikační strategie užívají 

žáci s nízkou úrovní komunikačních kompetencí při práci ve dvojicích, pokud při jejich 

vzájemné komunikaci dojde k potížím při dorozumění. Zvolené téma je dosud málo 

prozkoumané, a to z několika hledisek: málo víme jak o komunikaci žáků s nízkou úrovní 

ovládnutí českého jazyka, tak o jejich autentické vzájemné komunikaci při výuce češtiny, tak 

o tzv. strategiích vyjednávání významu. Autorka svou prací ukazuje, že všechny tyto oblasti 

jsou velmi zajímavé a rozhodně stojí za pozornost, a zároveň inspiruje k výzkumům dalším.  

Teoretické části práce zpracovávají v odpovídajícím rozsahu i hloubce rozsáhlou 

domácí i zahraniční odbornou literaturu. Text ukazuje, že autorka umí dobře kriticky 

zhodnotit použité zdroje, vybrat, co je v dané literatuře relevantní, a vše kvalitně zpracovat 

tak, aby teoretický úvod obsahoval v přiměřené podobě vše potřebné pro její výzkum, ale 

zároveň zbytečně neodbočoval k nepodstatnému. Pokud je mi známo, některé z užitých teorií 

jsou na český materiál aplikovány poprvé.  

Autorčin výzkum je dobře promyšlen a připraven, všichni účastníci byli řádně 

informováni, anonymita respondentů je zachována. Autorka se dobře vypořádala s různými 

neočekávanými negativními vlivy (obtíže se sháněním účastníků, problémy při nahrávání 

atp.). Je si dobře vědoma omezení, která její výzkum má (složení vzorku, vliv zadání úkolů, 

vliv natáčení atd.), a kriticky hodnotí získané výsledky (např. omezená možnost zobecnění; 

jasná reflexe toho, že při kategorizaci se vždy objevují případy nejasné, s nimiž je třeba nějak 

naložit). Autorka zvolila vhodný způsob přepisu nahrávek; věřím, že zpracování získaného 

materiálu bylo hodně pracné. 

Velmi oceňuji skutečnost, že si autorka jasné vymezila, na co se ve svém zkoumání 

zaměří, a tohoto vymezení se držela – výzkumná část diplomové práce má tak jasné 

směřování od položených výzkumných otázek, přes pečlivě provedenou a dobře strukturovaně 

představnou analýzu po diskusi k odpovědím, které autorka svým zkoumáním získala. 

Přestože by se mohlo zdát, že soustředění převážně na komunikační strategie sloužící 
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vyjednávání významu je relativně úzké, autorka dokazuje, že ve sledovaných komunikátech 

se v této oblasti obehrává velmi mnoho zajímavých jevů – s patřičným kritickým odstupem 

zjišťuje, jaké druhy strategií různé dvojice užívají, jaký je poměr mezi komunikací 

vyjednávající význam a komunikací jinou, jak se jednotlivé dvojice i jednotliví komunikanti 

liší v preferovaných strategiích či jak účastníci využívají další jazyky, které ovládají. Mnoho z 

těchto výsledků je zajímavých a zasloužilo by si výzkum navazující – u většího vzorku, ale 

např. i u žáků s vyššími úrovněmi komunikačních kompetencí. Práce se však dotýká i témat 

„didaktických“, která mohou být inspirativní pro vyučující či pro tvůrce výukových materiálů 

– autorka např. naznačuje, jak různé typy úkolů vedou k různé míře a různé podobě 

komunikační aktivity u studentů, nebo ukazuje, že studenti mohou z různých důvodů používat 

i různé strategie „nelegální“.     

K práci nemám žádné závažné připomínky. K obhajobě bych autorce jen položila dvě 

otázky: Objevilo se při výzkumu něco, co bylo překvapivé?  Na jaké další oblasti byste se 

v případném navazujícím výzkumu dále zaměřovala? 

Diplomová práce je dobře strukturována, výborně formulována, pravopisné i jiné 

nedostatky jsou ojedinělé. Text je čtivý a vstřícný ke čtenáři. V kapitole o přepisech, popř. na 

jiném vhodném místě, mělo být uvedeno, kdo případně autorce pomáhal při přepisu 

cizojazyčných částí nahrávek (zejména japonštiny?), pokud autorka tyto jazyky sama 

neovládá. 

 

Diplomová práce Anny Rosenové rozhodně splňuje požadavky kladené na práce 

diplomové, velmi ráda ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně. Doporučuji 

výsledky práce publikovat. 
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