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Posudek diplomové práce Bc. Jana Hromka Analýza japonských učebnic češtiny 

  

Diplomová práce přináší podnětný a dosud chybějící souhrnný pohled na učebnice češtiny 

jako cizího jazyka napsané, vydané a užívané v Japonsku. Poskytuje nejen důležité a zajímavé 

faktografické informace, ale naznačuje a přibližuje také tradici a metodiku výuky češtiny 

v Japonsku (obdobné na Dálném východě vůbec). Zaměření na učebnice je vhodně rozšířeno 

(v druhé příloze práce) přehledem japonských učebních materiálů pro výuku češtiny, tedy 

dosud vydaných slovníků, mluvnic, konverzačních příruček aj. Vedle přehledů jsou v práci 

zaznamenány některé didakticky problematické jazykové (zejména gramatické) jevy v těchto 

učebnicích, potažmo ve výuce češtiny v Japonsku. Vedle uvedených úskalí diplomová práce 

zároveň naznačuje i potřebu, příp. některé možnosti zefektivnění výuky především ve smyslu 

moderního komunikačního zaměření. V tom spatřuji hlavní přínos práce.  

 

1. Koncepce práce 

Diplomová práce zahrnuje sedm informativních a analytických kapitol, věnovaných sedmi 

dosud existujícím učebnicím češtiny od japonských autorů. Vlastní výkladový text práce 

doplňují dvě přílohy: obsahy těchto učebnic a přehled historie vydávání učebních materiálů 

češtiny v Japonsku. Teoretické výklady jsou poměrně stručné, mnohdy lapidární, nicméně pro 

daný záměr a cíl práce vesměs postačující. Některé pojmy by však bylo vhodné blíže objasnit 

nebo upřesnit jejich pojetí, v práci se vyskytují také některé nedostatky v lingvistické 

terminologii – viz příklady zde v přehledu níže.   

Hodnocení: B 

 

2. Metodologie a zpracování dat 

V práci předložená analýza japonských učebnic češtiny je zasazena do širšího společenského, 

kulturního a vzdělávacího kontextu, důležitého pro jejich posouzení obsahové. Přibližuje 

výuku češtiny v Japonsku od počátku po současnost, objasňuje podmíněnost její metodiky a 

dokumentuje interkulturní rozdílnost od výuky češtiny jako cizího jazyka v České republice. 

V tom spatřuji hlavní přínos práce. Jednotlivé učebnice jsou analyzovány a srovnávány 

v chronologickém pořadí a podle stanovených kritérií (uvedených v úvodu spolu s cílem 

práce na s. 9). Poznatky vyplývající z provedené analýzy jsou shrnuty v přehledu a stručně 

komentovány v závěru práce. Domnívám se však, že by si zasloužily důkladnější interpretace 

a podrobnějších návrhů k aplikaci pro výuku studentů češtiny na základě japonštiny. V tom 

myslím nebyl potenciál práce zcela využit. 

Hodnocení: B 

 

3. Práce s odbornou literaturou 

Práce se zakládá na adekvátní odborné literatuře. Diplomant dodržuje citační normy, avšak 

v poznámkách pod čarou odkazuje nejednotně – převážně zkráceně, někdy však také celým 

bibliografickým údajem. Sekundární literaturu ve výkladových částech práce začleňuje do 

vlastního textu, citace jsou v něm důsledně odlišovány. Některé reference či citace jsou 

stručně komentovány. 

Hodnocení: A–B 

 

4. Formální úroveň práce 
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Diplomová práce obsahuje všechny náležitosti odborného textu, má přiměřený rozsah (včetně 

příloh celkem 157 stran). Text je vesměs koherentní, odpovídá nárokům odborného stylu, 

občas se v něm vyskytují dílčí jazykové nedostatky. Formální výstavba (struktura vět a jejich 

částí, dílčí formulace) místy budí dojem, že text před odevzdáním neprošel důkladnou finální 

korekturou. 

Hodnocení: B 

 

V přehledu uvádím ukázky drobných obsahových, terminologických či formulačních 

nedostatků, příp. komentář k nim (tematicky se týkají částí posudku 1–4): 

s. 18: Vedle základních vzorů substantiv a adjektiv se pak uvádějí i koncovky ostatních vzorů. 

– Uvádějí se opravdu jen koncovky ostatních vzorů, nebo vzory celé, jejich paradigmata? 

s. 38: Ten bývá až na jednu výjimku řazen abecedně a ve vyvedení česko-japonském. 

s. 40: beletristický výklad nové gramatiky  

– Co přesně znamená beletristický výklad gramatiky? Je to pojem / termín? Pokud ano, odkud 

přejat? 

s. 53: zakončení verba v infinitním tvaru – jedná se konkrétně o -at, -it a -t. 

– Bylo by vhodné pojmenovat terminologicky přesněji, jde o vymezení slovesných tříd.   

s. 67: obsahové chyby: uvedený japonský překlad neodpovídá jinak gramaticky správné české 

verzi. 

– Jak souvisí gramatická správnost s obsahovými chybami?  

s. 68: vjemová slovesa  

– ustálený a běžně užívaný termín je: slovesa (smyslového) vnímání  

s. 68: Z hlediska náročnosti hodnotím cvičení obecně jako náročná. 

– Co to znamená – jaké je měřítko a kritérium hodnocení či srovnání? 

s. 69: Dávám ke zvážení vhodnost překladu (z japonštiny): … upravte do řádného tvaru, 

hádejte význam  

– spisovného / správného? 

– odhadněte význam?   

s. 97: tehdejší jugoslávština  

– Žádný takový jazyk neexistoval!  

s. 103: dekódování anglického textu (např. pole jako [poule]).  

– Jde o výslovnost, nebo o význam? V jakém smyslu zde jde o dekódování? 

s. 106: Změnil se též samotný koncept učebnice jako takového prostředku. 

s. 107: Převažujícím způsobem prezentace je ta horizontální, tedy po jednotlivých vzorech, 

nikoli po jednotlivých pádech. 

– Popis způsobu prezentace je zde v rozporu s vymezením horizontální prezentace na s. 18–

19, kde se uvádí správné pojetí s odkazem na Hrdličku 2002. 

  

5. Celkové hodnocení 

Diplomová práce Jana Hromka podle mého názoru splňuje nároky kladené na diplomovou 

práci. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji klasifikovat ji stupněm velmi dobře. 
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