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Oponentský posudek  
 

 
Předkládaná diplomová práce Vzájemná komunikace studentů češtiny jako cizího jazyka při 
práci ve dvojicích Bc. Anny Rosenové se soustředí na překonávání komunikačních obtíží skrze 
vyjednávání mezi studenty češtiny jako druhého jazyka na nižších jazykových úrovních.  
 
Obecná část práce podle mého názoru srozumitelně a přehledně klade do souvislostí 
strategie sledované ve výzkumné části s konceptem pochopitelného vstupního materiálu a 
výstupu, se strategickou kompetencí v rámci kompetence komunikační, interakční 
hypotézou a komunikačními strategiemi.   
 
 
Jádrem výzkumné části je sledování strategií překonávání komunikačních obtíží 
uplatňovaných při párové práci studentů. K tomuto účelu autorka využívá dvojice úkolů se 
samostatně smysluplným cílem, tedy s výstupem či postupy relevantními mimo učební 
prostředí.  
 
Metodu a postup výzkumu považuji za adekvátní a úspěšně popsané. Vysvětlení výzkumného 
procesu v kapitole 7 a 8 i originální průvodní dokumenty v příloze ukazují na autorčinu péči o 
samotný průběh experimentu s ohledem na zvolené prostředí, včetně vysvětlení záměru a 
postupu účastníkům a korektního zacházení s informacemi.  
 
Ve výzkumné části bych ráda vyzdvihla autorčinu mimořádnou dovednost při popisu práce a 
průběhu interakce u konkrétních komunikačních aktivit (např. u úkolu Jak to bylo 
chronologicky?, s. 47). Kvalita popisu procedur se ukáže jako zásadní zejména u úkolů, jejichž 
provádění studenty je těžištěm výzkumu.  
 
Při popisu průběhu experimentu autorka výstižně zachycuje řadu relevantních detailů výměn 
a nabízí jejich interpretaci ve vztahu ke konkrétním studentům a okolnostem. Sebraná data 
předkládá přehlednou formou a věcně vysvětluje rozhodnutí vzdát se zobecnění 
předložených výsledků. Její výzkum je následován úsekem nazvaným Didaktická doporučení 
(Kap. 9.6). Jedná se o sérii konkrétních návrhů aktivit: dvě z nich rozvíjejí základní úkoly 



způsobem přinášejícím další příležitosti k vyjednávání mezi studenty. Třetí aktivita přináší 
shrnutí funkčního jazyka formou skupinového psaní použitých frází do tří sloupců na tabuli, v 
čemž přítomnost vyjednávání mezi studenty nezaznamenávám.  U všech aktivit v sekci 
Didaktická doporučení oceňuji jejich funkčnost a adekvátnost ve vztahu k hlavním úkolům, k 
jazykové úrovni i komposici výukové jednotky a věřím, že jejich návrh má v celku diplomové 
práce opodstatnění. Přesto bych se byla ráda dočetla více o důvodech volby těchto 
konkrétních doporučení ve vazbě na závěry výzkumné části.  
 
Výstup diplomové práce s  těžištěm v informovaném a kvalitně zprostředkovaném 
pozorování vybraného jevu s dílčími interpretacemi, ale bez snahy o zobecnění platnosti 
vytěžených dat, odpovídá zvolenému cíli práce.  
 
 
Předkládanou práci celkově hodnotím jako kvalitně připravenou s ohledem na detail; 
příkladem může být konsistentnost při používání jmen autorů v textu s prvním jménem či 
pouze příjmením a důslednost při deklinaci příjmení autorek, s malým ozvláštněním 
v podobě dvojího skloňování jména Pica (Picová, podle Picy, obé na s. 41). Malá přehlédnutí 
při zpracování textu1 jsou veskrze formálního rázu a nejsou podle mého soudu na překážku 
jeho přesvědčivosti.   
 
Za silnou stránku textu považuji i práci se zdrojovou literaturou zejména v obecné části. 
Výběr literatury ukazuje na promyšlenost ve vztahu k cíli, citace a parafráze dobře slouží 
výkladu. Autorka rovněž projevuje pečlivost při výběru a průběžném předkládání definic 
klíčových pojmů v poznámkách pod čarou.  
 
Po vyjadřovací stránce vnímám práci Anny Rosenové jako nadprůměrně povedenou. 
Zprostředkování a usouvztažňování idejí ze zdrojové literatury v obecné části, popis 
didaktických postupů i zprostředkování vlastního pozorování v části výzkumné dokládají 
formulační dovednost a poctivost při hledání odpovídajícího vyjádření.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1  
Sestávat se, s. 47 
Odsazení odstavce uprostřed věty na s. 64 
Chybějící tečka ve větě v textu pod čarou na s. 81  
Nejednotná volba spojovníků a pomlček u rozsahu stran v seznamu literatury 
 



 
Dotazy 
 
Dovoluji si diplomantce položit následující otázky: 
 
1 
Váš výzkumný vzorek ukazuje některé funkční postupy překonávání komunikačních potíží u 
studentů s výrazně limitovanými jazykovými prostředky. Můžete prosím, jestli je to známo, 
vysvětlit, zdali a jak učitelé zkoumaných studentů konkrétně na rozvíjení těchto postupů cílili 
před Vaším výzkumem a jak to mohlo případně ovlivnit jeho výsledek?  
 
2 
Z Vaší práce je možné chápat, že procesy vyjednávání považujete za žádoucí a hodné 
rozvíjení. Můžete prosím objasnit, zdali a do jaké míry byla funkčnost vyjednávacích strategií 
zahrnuta do zpětné vazby daných úkolů a vysvětlit, jaký postup reflexe této složky 
studentova výkonu považujete na základě Vašich zjištění za nejvýhodnější?  
 
 
 
Závěr 
 
Diplomovou práci Bc. Anny Rosenové považuji za kvalitně provedenou, jazykově vyspělou a 
ukazující na zaujetí zvoleným tématem po studijní i praktické stránce. Navrhuji její hodnocení 
známkou Výborně.   
 
 
 
   


