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Lian Li: Vybrané otázky prezentace slovesa v učebnicích češtiny pro 

cizince 

Posudek vedoucího diplomové práce 

Diplomantka se ve své diplomové práci věnuje problematice, s níž je jako 

jinojazyčná mluvčí dobře obeznámena, rozebírá vybrané otázky, které jsou -

zejména pro neslovanské mluvčí (a nadto mluvčí typologicky diametrálně odlišného 

jazyka) - velmi obtížné, kupř. lingvodidaktické zpracování slovesného vidu. 

Lian Li přistupuje ke zpracování daného aktuálního tématu s tím, že má na 

zřeteli především praktické metodické využití své studie, její aplikovatelnost ve 

výuce češtiny pro čínské mluvčí. Proto také - po rozboru stávající situace 

v učebnicích češtiny pro cizince - zařazuje v závěru každé z kapitol konkrétní 

doporučení, resp. návrhy prezentace výše uvedené problematiky v učebních 

materiálech (viz příslušné modelové lekce). 

Její diplomová práce je členěna do pěti kapitol. Po obecném úvodu, v němž 

mimo jiné zdůvodňuje volbu tématu a stručně analyzuje učebnice češtiny pro cizince, 

ve věnuje učebnicovému zpracování slovesných tříd, kategorie slovesného času, 

slovesného vidu a rozkazovacího způsobu. 

Vedle dosti podrobné práce s textovým materiálem je na studii třeba ocenit i 

ony konkrétní výstupy ve formě modelových lekcí. Jako vedoucí práce hodnotím 

pozitivně zájem diplomantky o otázky výuky češtiny jako cílového jazyka a její 

zaujetí tématem, byť jeho zpracování do finální podoby vznikalo dosti zdlouhavě a 

obtížně, a to hlavně v důsledku výše naznačeného diametrálně odlišného výchozího 

jazyka diplomantky a úrovně její komunikační kompetence v češtině. 

Je jisté, že mohlo být zvolené téma zpracováno zdařileji; na druhé straně je 

však třeba zdůraznit, že je stávající podoba práce maximem, jehož je zpracovatelka 



schopna dosáhnout. Mezi klady patří dobrá znalost problematiky a především 

učebních materiálů češtiny pro cizince (díky poctivé práci s prameny má diplomová 

práce přes 100 stran). Osobně bych uvítal podstatně podrobnější zpracování úvodů 

kapitol (srov. příslušné teoretické výklady, které jsou až příliš skromné), určité 

rezervy jsou i v oblasti stylizace, je rovněž nutné poukázat na určitá zjednodušení 

(např. prezentace významů slovesných prefixů na s. 83 se týká pouze sloves pohybu, 

nikoliv slovesa obecně; spisovné tvary 3. os. Pl. Indikativu prézentu nepravidelných 

sloves jist a vědět na s,. 25 jsoujedi a vědi, nikoliv ji a vf). 

Celkově ale konstatuji, že považuji danou studii za zdařilou, neboť 

diplomová práce Lian Li splňuje všechny nároky na ni kladené. Doporučuji ji tedy 

k obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako velmi dobrou. 

V Praze dne 25.4.2008 

Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. 
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