
Posudek diplomové práce Bc. Jana Hromka Analýza japonských učebnic češtiny (posudek 

vedoucího) 

Diplomová práce Analýza japonských učebnic češtiny má potenciál poodkrýt českým lektorům 

češtiny jako cizího jazyka potřeby dané cílové skupiny studentů. Poznatky získané zpracováním 

tématu by mohly dobře posloužit jako východisko pro zpracování dalších materiálů. Oceňuji, 

že si autor samostatně dokázal zajistit analyzované učebnice, zvlášť proto, že většina z nich už 

není běžně dostupná k zakoupení. Práce také otevírá otázky k možné diskuzi ohledně možnosti 

inovace výuky češtiny pro japonské mluvčí a didaktických materiálů.  

Koncepce práce 

Cílem předložené práce je provedení analýzy dostupných učebnic češtiny jako cizího jazyka 

vytvořených v Japonsku pro japonské mluvčí jak z hlediska jejich obsahu, tak i formy, a srovnat 

zjištěné výsledky. V práci není přímo formulována výzkumná otázka, na kterou by analýza měla 

poskytnout odpověď, jádrem práce je komparativní analýza osmi učebnic určených japonským 

mluvčím. Autor nikde neuvádí, pro jakou věkovou kategorii jsou analyzované učebnice určeny, 

na základě uvedených informací lze ale konstatovat, že jde o materiály určené výhradně 

dospělým studentům, navíc ve většině případů sloužící k samostudiu. 

Koncepce práce je chaotická a neuspořádaná, teoretická část práce je velice skromná a 

neposkytuje dostatečně pevný základ pro následnou analýzu, v důsledku toho jsou 

v analytické části (viz dále) kapitoly zvláštním a těžko pochopitelným způsobem rozděleny 

analýza je rozdrobena do několika míst. Důsledkem toho je velmi nekomfortní čtení textu, 

během kterého se v záplavě jmen a názvů učebnic čtenář ztrácí a těžko sleduje aspekty 

učebnic, které jdou (nebo by měly jít) napříč komparativní analýzou. 

Druhá moje výtka směřuje k tomu, že autor velmi specifickým způsobem zachází 

s terminologií, používá termíny, jejichž význam je nejasný a v textu práce je nedefinuje (např. 

texty, netexty, gramatické texty, s. 33; rozlišování mezi kapitolou a lekcí; beletristický výklad 

nové gramatiky, s. 40.  

Hodnocení: C 

Metodologie 

Použitá metoda komparativní analýzy učebnic, která měla poskytnout možnost komplexního 

a průřezového srovnání analyzovaných učebnic, nepřinesla předpokládaný efekt. Jako největší 



problém se mi jeví absence kritérií pro analýzu, tedy chybějící definice hlediska nebo hledisek, 

podle kterých byly jednotlivé učebnice srovnávány.  

 V práci není uvedeno, proč je analýza zaměřena zrovna na ergonomické a strukturní 

parametry učebnic a proč chybí např. komunikační vlastnosti učebnic, proč je v části věnované 

obsahu učebnic věnována pozornost např. deklinaci substantiv, ale adjektiv ne, proč je 

popisován  způsob výkladu slovesných tříd, ale se slovesnými časy analýza nepracuje, proč je 

zahrnut např. přechodník. Lze předpokládat, že výběr právě těchto témat byl motivován např. 

jejich zastoupením ve větším počtu učebnic, nicméně v práci nějaké vysvětlení chybí. Chybí 

také provázanost gramatického výkladu a odpovídajících cvičení. 

Tato skutečnost napomáhá dojmu roztříštěnosti a nekoncepčnosti, kapitola věnovaná 

prezentaci reálií je výčtem témat spojených s kategorií reálie, autor si neklade otázku, jak 

učebnice pracuje např. s texty, jak jsou zpracována zmíněná témata z oblasti reálií, jakou 

funkci v učebnici mají, zda jsou vytěžena např. i k výkladu gramatického učiva, nebo slouží 

pouze jako doplnění informací atd. Výstupy analýzy nejsou dostatečně syntetizovány, 

informace prezentované v závěrečné kapitole nejsou natolik relevantní, aby podle nich bylo 

možné vybrat učebnici pro potřeby konkrétního kurzu. 

Hodnocení: C 

 

Práce s odbornou literaturou 

Práce vychází z odborné literatury, seznam literatury není příliš rozsáhlý a obsahuje poměrně 

vysoký počet položek, které nejsou citovány přímo v textu. Způsob citování odborné literatury 

není přehledný, v některých místech je těžké rozlišit hranici mezi citací a vlastním autorským 

textem. 

Hodnocení: B 

Formální úroveň 

Práce má přiměřený rozsah a obsahuje požadované náležitosti (abstrakt je poměrně stručný a 

neobsahuje žádné závěry). Koherence textu je často narušována, některé části, zejména 

v případě citací z literatury, nejsou příliš citlivě propojeny, což je na úkor srozumitelnosti textu.  



Na textu práce je patrné, že byl dokončován ve spěchu a nepošel pečlivou korekturou, v textu 

zůstaly těžkopádné formulace (např. Kromě výše uvedených tendencí, které využívají jazykové 

složky gramatického pravidla k prezentaci příslušného jevu, lze u učebnic zkoumat také projevy 

signální gramatiky s. 19; Autentičnost se zde jednak přítomností dialogických textů, které 

posilují autentičnost, souvislejší text a adaptace již existujícího beletristického díla, s. 33; 

Morfologická stránka jazyka, s. 65, neodborné vyjadřování: poučení o tom, že pokud je 

označované substantivum jasné, použije se jen numerale , s. 126, ale i množství překlepů, 

nesprávně skloňovaných substantiv, vyšinutí apod.  

Hodnocení: B 

 

Otázka k obhajobě: V textu práce uvádíte, že jste sám aktivním lektorem češtiny. Zajímalo by 

mě, zda podle některé z analyzovaných učebnic učíte, případně zda máte nějakou zpětnou 

vazbu od studentů – co jim na učebnici/učebnicích vyhovuje, co vidí kriticky, polde čeho si 

učebnici vybírají? 

Celkové hodnocení 

Na základě výše uvedeného hodnocení práci doporučuji k obhajobě, podle průběhu obhajoby 

navrhuji hodnocení velmi dobře až dobře. 

  

V Praze 16. 6. 2021 

Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. 

 


