
Posudek na diplomovou práci Kateřiny Moravcové 
Český jazyk v Nové škole, o. p. s. 

Kolegyně Moravcová ve své diplomové práci zpracovává téma zajímavé a v mnoha 
ohledech inspirativní - postavení českého jazyka v Nové škole, zvl. v projektu Rozlety. 
Prostředí Nové školy a také postavení předmětu český jazyk v něm je v mnoha ohledech 
atypické a dává pozorovateli a badateli možnost sledovat ve vyostřené podobě řadu jevů, 
které v běžném školním prostředí mohou ustupovat do pozadí, třebaže praxi jazykového, a ne 
pouze jazykového vyučování i jeho výsledky podstatně ovlivňují. Diplomantka soustředila 
pozornost zejména na jazykové a kulturní znevýhodnění žáků a možnosti jeho kompenzace ve 
vyučování. 

Výhodou předložené práce je skutečnost, že autorka nepozoruje praxi Nové školy 
zvnějšku, ale že prostředí školy a její žáky i posuzovaný projekt dobře zná z vlastní praxe; 
druhou výhodou je to, že k tématu přistupuje se zřejmým zaujetím, které je pro takovou práci 
nepochybně potřebné, a také s dobrým teoretickým zázemím. 

Diplomantka se dobře seznámila s relevantní odbornou literaturou; dokládá to nejen 
její bohatý seznam na konci práce, ale také rozsáhlé teoretické kapitoly, v nichž se zabývá 
obecnějšími otázkami s tématem souvisejícími (např. teorií jazykového deficitu, její kritikou, 
romským etnolektem češtiny, začleňováním jinojazyčných žáků do školního prostředí, 

výukou češtiny jako druhého jazyka ve školách apod.). Uvedené teoretické části textu jsou 
zpracovány na dobré úrovni a dávají autorce spolehlivý základ pro vlastní výzkum, jehož 
výsledky podává v kapitole čtvrté (o projektu Rozlety) a páté (výsledky testování 
komunikační kompetence žáků Nové školy v češtině). Tyto kapitoly představují autorčin 
vlastní přínos. Pokládám je rovněž za velmi dobře zpracované a cenné, zejména v tom, že 
přinášejí řadu konkrétních informací a zjištění o jednom významném pokusu o kompenzaci 
jazykového a kulturního znevýhodnění dětí - obraz, který tak o Nové škole a projektu Rozlety 
získáváme, je velmi zřetelný a bohatý. 

Po formální stránce je práce rovněž velmi dobře vypracována; autorka podle mého 
názoru nepochybně prokázala, že je schopna odborně pracovat v oboru. Doporučuji její práci 
k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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Doc. PhDr. Karel Šebesta, CSc. 


