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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Lidová slovesnost v kontextu etnolingvistiky a její využití ve výuce češtiny jako cizího jazyka 

 

autor: Bc. Barbora Biňovcová 

vedoucí: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. 

 

Aplikovaně zaměřená práce Barbory Biňovcové se zabývá využitím specifických fenoménů 

českojazyčné „lidové slovesnosti“ (z hlediska své oborové specializace bych možná 

preferoval odlišný, dnes častěji užívaný termín, např. „ústní slovesnosti“ či 

„slovesného/prozaického folkloru“) ve výuce češtiny jako cizího jazyka; teoreticky a 

metodologicky se přitom pohybuje primárně v kontextu etnolingvistických bádání.  

Poměrně rozsáhlá práce (76 stran plus 10 stran příloh) se v první řadě věnuje 

zajímavému a v dnešní době rozhodně nikoli konjunkturálnímu tématu české tradiční lidové 

kultury, propojujícímu několik oborů a badatelských oblastí. V popředí práce pak stojí její 

aplikovaná dimenze, spočívající v prezentaci návrhu doplňkového učebního materiálu 

sestaveného z (primárně) folklorních textů v podobě komentovaného soupisu „reálií“ a 

kalendáře řazeného dle průběhu zvykoslovného roku, který se má stát potenciální pomůckou 

pro studenty češtiny, seznamující je tak se specifiky soudobé české kultury, s cílem 

porozumění místnímu způsobu života a myšlení. Pro tyto účely jsou doplněny doplňujícím 

výkladem a jazykovým, popřípadě sémantickým rozborem. 

          Vzhledem k svému oboru (etnologie, konkrétně pak slovesná/prozaická folkloristika) se 

neodvažuji odborně detailněji hodnotit aspekty práce související s jejím pedagogickým, 

jazykově-vzdělávacím, respektive obecně aplikovaným aspektem, a soustředím se proto 

především na ty části práce, které souvisejí s etnologií, folkloristikou, a částečně i 

etnolingvistikou. 
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           Z heuristického hlediska text pracuje se standardním (byť spíše skromnějším) 

množstvím odborné literatury; problematizoval bych ale poměrně časté využívání 

internetových zdrojů (např. komerční (!) server www.ceske-tradice.cz a především 

Wikipedie) jako zdroje informací. Byť se autorka snaží tuto heuristickou pozici obhájit 

v Předmluvě (s. 9), drtivou většinu informací tohoto typu by mohla, samozřejmě v daleko 

větším detailu a především odborné kvalitě, bez problémů získat v běžně 

dostupných přehledových etnologických kompendiích (jako Lidová kultura. Národopisná 

encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Praha 2007; Československá vlastivěda. Díl III. Lidová 

kultura. Praha 1968; či přehledových publikacích o výročním cyklu z pera Václava Frolce, 

Evy Večerkové či Jiřiny Langhammerové. Informace v těchto textech jsou srozumitelné i pro 

širší veřejnost a proto mohly být využity i k jejich aplikaci pro studenty češtiny). Velice 

výrazně – a možná až příliš výrazně – jsou využívány i populární publikace Dagmar 

Šottnerové; nedokážu tyto knihy hodnotit z hlediska jejich přínosu pro pedagogické účely, 

pouze opět konstatuji, že texty v nich obsažené je možné najít i v jiné, odbornější literatuře. 

Na druhou stranu oceňuji využití publikace Bohuslava Beneše Česká lidová slovesnost z roku 

1990 a práce Václava Frolce o „českých Vánocích“. Výrazně potěší – především v teoretické 

rovině – využití inovativní studie polsko-českého folkloristy Jana Kajfosze (Kajfosz 2006), 

byť se tento autor definici folkloru, kterou by autorka mohla využít, věnuje i v několika svých 

dalších, více obecně zaměřených studiích. Práce využívá (až na jedinou výjimku) pouze 

literaturu v českém jazyce. 

            Z obsahového hlediska práce věrně následuje prameny a literaturu, kterou využívá 

(úvodní teoretické kapitoly práce jsou mimochodem zpracovány velice kvalitně); oceňuji ale 

snahy o přiblížení aktuálního sociokulturního kontextu česky hovořícího prostoru – autorka 

tak potenciálním studentům češtiny nepřibližuje pouze idealizovaný svět české tradiční lidové 

kultury s jejími svátky a slavnostmi, ale snaží se zde prezentovat i související reálie a 

především fenomény novější povahy (zaujalo mne např. pro české prostředí typické 

houbaření, o kterém se mimochodem uvažuje jako o fenoménu pro zápis do mezinárodních 

http://www.ceske-tradice.cz/
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seznamů nemateriálního kulturního dědictví UNESCO, v jejichž přípravě aktuálně figuruji 

jako zástupce zemí střední a východní Evropy – s. 47 posuzované práce). Podobně oceňuji i 

diskusi nad vztahem českých/středoevropských/katolických Dušiček (Památky zesnulých) a 

globálních oslav (původně anglosaského) Halloweenu (s. 53-54). Zajímavé je i zastoupení 

soudobých státních svátků, byť je jejich zařazení do stejné úrovně s „tradičními“, původně 

církevními svátky poněkud problematické (u mnoha z nich téměř absentuje výraznější 

celospolečenská festivní úroveň – typickým příkladem může být Den vítězství či Den boje za 

svobodu a demokracii). 

Pro seznámení s reáliemi české kultury autorka z genologického hlediska vhodně 

využívá především drobné folklorní formy pranostiky; nechybí ale ani lidové písně, pohádky 

či pověsti. Jak sama konstatuje v Závěru, v českojazyčném prostředí existuje poměrně velký – 

a možná poměrně opomíjený – repertoár textů lidové slovesnosti, který lze využít ve výuce 

češtiny jako cizího jazyka tak, aby naplňoval kritéria komunikačního přístupu k cizojazyčné 

výuce, jako jsou zřetel ke komunikačním potřebám studentů a užitečnost a přiměřená 

náročnost učebního materiálu (s. 65 posuzované práce). 

             Z „žánrového“ hlediska (absolventská práce) se mi příliš nepozdává začít diplomovou 

práci větou „Má diplomová práce má přispět k naplnění jednoho z hlavních cílů Rady Evropy, 

kterým je prostřednictvím účinnější mezinárodní komunikace podporovat vzájemné 

porozumění různých kultur“ (s. 8 posuzované práce), která se jeví formulačně jako příliš 

ambiciózní (byť autorka vychází z pro její účely klíčového dokumentu Společného 

evropského referenčního rámce pro jazyky z roku 2002). 

 Jako problematický vnímám anglický abstrakt a určité související nekonzistence (v 

názvu práce je termín „lidová slovesnost“ překládán jako „folk verbal art“, zatímco 

v klíčových slovech jako „folk literature“ a v abstraktu jako – byť v částečně odlišném 

kontextu – jako „folktexts“); anglickojazyčná část práce by si rozhodně zasloužila důkladnější 

(nejen) stylistickou revizi (např. „Diploma“ není diplomová práce, ale vysokoškolský diplom; 

česká a anglická klíčová slova nejsou také zcela identická). 
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Z formálního hlediska je práce (na poměry většiny dnešních absolventských prací) 

nadstandardní; citační úzus a bibliografický aparát, jakožto i samotný text práce je zcela 

v pořádku, kvalitní je i jazyková úroveň textu a jeho celková úprava. 

        Při obhajobě navrhuji zodpovědět trojici následujících otázek: 

1) Lze chápat pojmy „lidová kultura“ a „popkultura“ v určitém kontextu (jak naznačují 

citace na s. 12) jako synonyma? Nebo se může jednat i odlišné fenomény? 

2) Lze termíny „etnolingvistika“ a „antropologicky orientovaná lingvistika“ považovat za 

synonyma? Jaký má pak těmto oborům vztah „kognitivní lingvistika“ a 

„sociolingvistika“? 

3) Jedním z autorčiných nejsilnějších tvrzení je, že „skrze útvary české lidové slovesnosti 

můžeme studentům přiblížit české myšlení, a posílit tak jejich interkulturní povědomí a 

sociokulturní kompetenci“ (s. 12). Je ale české myšlení dnes skutečně ještě ovlivňováno 

těmito archaickými (a často již zaniklými) žánry jako jsou pranostiky či lidové písně, 

fungujícími spíše na úrovni folklorismu? Neodráží spíše soudobé české myšlení spíše 

aktuální vitální žánry, jako jsou anekdoty/vtipy, či vyprávění ze života (poznámka na 

okraj – řada japonských učebnic angličtiny např. pro podobné účely seznámení 

s reáliemi americké kultury využívá ryze moderní a živý žánr tzv. contemporary/urban 

legends). 

Práce Barbory Biňovcové splňuje formální i obsahové požadavky kladené na 

absolventské práce tohoto typu; proto ji doporučuji k obhajobě s navrhovaným hodnocením 

velmi dobře (s potenciální změnou hodnocení v závislosti na průběhu obhajoby). 

 

V Praze dne 23. 1. 2017 

PhDr. Petr Janeček, Ph.D. 

Ústav etnologie FF UK 


