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Posudek diplomové práce Martiny Víchové Výuka češtiny ve Vídni na příkladu 

bilingvních škol Školského spolku Komenský 

 

Diplomová práce M. Víchové představuje výuku českého jazyka na bilingvních školách 

Školského spolku Komenský ve Vídni. Teoretická část vychází z vymezení pojmu 

bilingvní vzdělávání, stručně představuje situaci českého vzdělávání ve Vídni v 

historické perspektivě a ve vztahu ke Školskému spolku Komenský i k české menšině 

v Rakousku, dále komentuje rakouský vzdělávací systém, koncept dvojjazyčného 

vzdělávání a model Centrope Schooling. Praktická část diplomové práce se zakládá na 

diplomantčiných hospitacích a konzultacích s vyučujícími českého jazyka, které 

absolvovala na obecné škole Školského spolku Komenský během svého studijního 

pobytu ve Vídni ve školním roce 2017/2018. Hned úvodem chci ocenit diplomantčino 

značné úsilí, které musela vynaložit pro realizaci hospitací; vzhledem k ne příliš 

vstřícným podmínkám a malému zájmu ve školách ve Vídni musela nakonec plánovaný 

rozsah náslechů zredukovat (na 15 vyučovacích hodin v osmi třídách obecné školy). 

 

Diplomová práce má dobře promyšlený obsah a adekvátně mu vystavěnou kompozici 

textu jako celku – 6 teoretických kapitol včetně jejich shrnutí a praktickou 9. kapitolu, 

představující jádro práce. Zřetelně je v práci formulovaný výzkumný úkol: jak je na 

obecné škole Školského spolku Komenský vyučován český jazyk v rámci bilingvního 

systému vzdělávání a uplatňovaného modelu Centrope Schooling. Výzkumnému 

záměru je podřízena metoda analýzy – pozorování při hospitacích ve výuce, doplněné 

následnými rozhovory s vyučujícími a deníkové záznamy o výuce. Jednotlivé 

posuzované aspekty vyučovacího procesu v hospitovaných hodinách jsou analyzovány 

v podkapitolách 9.2–9.7, tj. vyučující, pomůcky, zohlednění bilingvismu ve výuce, 

práce s chybou, komunikace mezi žáky, testování a domácí úkoly. Průběh všech 

hospitovaných hodin je detailně zachycen formou hospitačních protokolů v Příloze 4.  

 

Diplomová práce přináší cenné informace o podobě výuky češtiny v podmínkách 

bilingvního vzdělávání v Rakousku, drobnými postřehy upozorňuje na její dílčí 

problémy a naznačuje možné náměty k dalším výzkumům. Práce je psána 

kultivovaným jazykem, obsahuje všechny náležité části, formulace jsou vesměs 

jednoznačné. Mám jen několik dílčích připomínek: 

 

1. Obsahová přesnost vyjádření, terminologie a formulace: 

s. 11: „Filozofie vzdělávání na školách Školského spolku Komenský si klade za cíl…“  

– Jde zde opravdu o filozofii? 

s. 58: „… zůstanu-li, na povrchu jazyka, žáci ve svých projevech chybovali na úrovni 

lexika, gramatiky a jazykových prostředků foneticko-fonologických.“  

– Co přesněji znamená „na povrchu jazyka“? 

s. 59: „… během nácviku čtení vedeni k řádnému rozlišování délky hlásek. Během 

vyprávění dle obrázků jsem zaznamenala tvar u kamarádce, …“ 

– Nejde o chybu ve výslovnosti, hláskovou, ale morfologickou (nesprávný tvar). 
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s. 59: „Ve druhých ročnících jsem ve vypravování čtených textů zaznamenala…“ 

– Obdobně jako v předchozím případě jsou v celém uvedeném odstavci uváděny 

dohromady, bez rozlišení chyby výslovnostní s gramatickými či lexikálními. Bylo by 

vhodné je rozlišit.  

s. 60: „… jsem zaznamenala slovní spojení: kolik má nohy, seděl vedle Ferdovi, poslech 

na Ferdu, u slepičkách, babičku jel na nádraží, ulepšili se.“  

– Všechny uvedené příklady nejsou slovními spojeními (v běžném pojetí, zejména 

v lexikologii) – viz u slepičkách, ulepšili se. 

s. 60: „V této třídě plynulo množství chyb z míšení spisovné a hovorové formy jazyka.“  

– Týká se toto tvrzení výše uvedené odpovědi žáka Hrnek dobrýho studenýho mlíka, 

kterou požadovala učitelka opravit na spisovnou?   

s. 60: „Ve 4. C při hře na opakování slovních druhů žáci kreativně tvořili mnohé 

novotvary: např. „koušet“ místo kousat, „žákový“ místo žákovský, „žižlat“ místo žužlat 

či „mákový“ jako makový. Všechny tvary učitelka ihned opravovala.“  

– Termínem tvar se označují především slovní tvary, zde jde spíše o podoby nebo 

varianty. 

s. 63: „Množství chyb se týkalo oblasti logopedie.“ 

Uvedené chyby se týkaly zajisté výslovnosti, logopedie je vědní nebo studijní obor, 

příp. profese.  

 

2. Formální stránka – interpunkce  

s. 18: „Vedle celosvětově nejvýznamnější angličtiny, francouzštiny či španělštiny, ale 

Školská rada města Vídně (Stadtschulrat für Wien, od 1. 1. 2019 přejmenováno na 

Bildungsdirektion für Wien) podporuje i děti přirozeně bilingvní v jazycích, jako je 

čeština, slovenština či maďarština a jazycích dalších oficiálně uznaných národnostních 

menšin.“  

s. 56: „Šebesta a kol. rozlišují ve své práci dva hlavní typ chyb: systémové 

(kompetenční, ang. error), které vznikají „následkem nedokonalé znalosti jazyka“, a 

nesystémové…“  

 

Závěr: Diplomová práce Martiny Víchové splňuje nároky kladené na diplomovou 

práci. Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji klasifikovat ji stupněm výborně.  
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