
Posudek diplomové práce Bc. Barbory Biňovcové

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

(Posudek vedoucí)

Diplomová práce Barbory Biňovcové je v mnoha ohledech jedinečná, věnuje se totiž lidové 

slovesnosti a její využitelnosti ve výuce češtiny jako cizího jazyka, což je téma v současnosti (a nejen 

v kontextu  výuky, ale i obecně) bohužel výrazně opomíjené; jádro práce navíc představuje návrh 

specifické doplňkové učebnice češtiny pro cizince, což také není běžné. 

Práce tedy nezapře diplomantčinu studijní orientaci na češtinu jako cizí jazyk, ale hlavně 

nezapře její dlouhodobou pedagogickou praxi v této oblasti. Už při výběru tématu a promýšlení obsahu 

a cíle práce si uvědomovala, že folklorní materiál představuje – je-li vhodně vybrán a cíleně s určitými 

záměry studentům češtiny předkládán – neocenitelný zdroj poučení v mnoha sférách: co se týče reálií –

nejen historických, ale i těch z oblasti každodenního života, s nimiž jde ruku v ruce široce chápaná 

kultura daného společenství. Poznávání jazyka by mělo být spojeno s poznáváním kultury (resp. 

„způsobu myšlení“) jeho nositelů v nejširším smyslu slova, vždyť často je dokonce právě to důvodem, 

proč se právě určitý cizí jazyk začínáme učit.

Diplomantka je zaměřena výrazně na výukovou praxi –  a jejím cílem tedy bylo 

zpracovat materiál (jak píše, „návrh doplňkového učebního materiálu“), který by byl dobře využitelný 

ve výuce. Šlo jí v prvé řadě o to, aby se jí podařilo shromáždit vhodné texty z českého i moravského 

folkloru a smysluplně je strukturovat tak, aby se s ním dalo vhodně pracovat; navíc texty hodlala 

(zejm. pro případné budoucí uživatele – učitele) provázat texty věcnými informacemi (o folklorních 

žánrech, o jednotlivých tématech a reáliích i o jazykových jevech) a doplnit metodickými radami k co 

nejvšestrannějšímu využití. To vše se jí myslím výborně podařilo. Budoucí učebnici koncipuje jako 

„český rok“: témata uspořádává „od jara do zimy“, každé roční období uvádí krátkým poučením o jeho 

obrazu v českém prostředí, včetně etymologických exkurzů k názvům měsíců, frazeologie, 

odpovídajících pranostik a dalších (zejména drobných) folklorních žánrů – vždy s akcentem na 

výrazné mezníky v tradičním českém roce, jako je např. svátek sv. Martina (s připomínkou jeho 

„bílého koně“), Dušičky (s porovnáním tohoto svátku s Halloweenem), advent se sv. Barborou, 

mikulášskými obchůzkami ap. V tomto návrhu učebnice je uloženo bezpočet nápadů k využití, 

výkladů k drobným i významnějším časovým bodům roku – a ty autorku často také vedou dál za 

sledované roční období, takže např. k výkladům o Dušičkách připojuje i folklorní a šíře etnologické 

reflexe využitelné ve výuce k tématu smrti, v květnu ji zase obraz měsíce jako času lásky přivádí 

k tématu namlouvání a svatby apod., to vše doplňuje texty lidových písniček, říkadel či dalších žánrů 

tradičního folkloru. (Její nápady se ovšem týkají i širokého využití těchto textů pro výuku slovní 

zásoby a gramatiky či jejich procvičení.) Nesmírné množství tematicky rozrůzněného materiálu je 

navíc velmi dobře zvládnuto z hlediska kompozičního, práce má logickou linii a odpovídající 

strukturaci. Je i jazykově a formulačně na vysoké úrovni, výborně se čte.

Co bych chtěla ocenit z etnolingvistického hlediska, je, že diplomantka velmi vhodně stanovila u 

každého období tzv. atributy – typické skutečnosti, které jsou v souvislosti s určitými obdobími roku 

tematizovány, např. v souvislosti s jarem zvířata a mláďata, v souvislosti s létem žně a sklizeň, 

v souvislosti se zimou sníh a mráz. Zde by mě zajímalo (a ráda bych se to dověděla při obhajobě), zda, 

příp. nakolik či jakým způsobem se tyto atributy vztahují ke konotacím a stereotypům, tak jak se 

vymezují v kognitivně orientované lexikální sémantice. 



     K diplomové práci mám dvě podstatnější výhrady. První se týká jejího teoretického ukotvení

a dodržení postupu deklarovaného v diplomovém úkolu. Pokud jde o didaktické východisko práce (pro 

diplomantku evidentně podstatnější), je vidět, že se o něm autorka velmi podrobně poučila, výborně

pracuje s příslušnou terminologií, smysluplně svou práci ukotvuje do současných didaktických teorií a 

pečlivě v tomto ohleduje dokáže vysvětlit své záměry (srov. zejm. kap. 1.3 Využití lidové slovesnosti 

v cizojazyčné výuce). Do pozadí však ustoupil kontext etnolingvistiky (k němuž má být práce rovněž 

vztažena – podle svého názvu i podle zadání). O etnolingvistickém ukotvení práce se sice dočítáme, 

ale poměrně spoře, pouze v kap. 1.2; tato kapitola představuje východiska etnolingvisticky vcelku 

adekvátně, ale v práci se s nimi již dále nepracuje.

               Druhá výhrada se týká velmi častého citačního přebírání delších pasáží i tam, kde by byla 

namístě spíše vlastní shrnující formulace. Navíc jde často o pasáže z (velmi) populární literatury či 

z internetově zprostředkovaných textů (Wikipedie); srov. pasáž na s. 46 k charakteristice podzimu: 

„Pod pojmem podzim si vybavíte nejspíše pouštění draků, sběr ovoce nebo sbírání listí …“ Následují 

další tři řádky zcela citačně převzaté, zdrojem je Wikipedie, podobně jako na s. 47 – 48,  kde je opět 

z Wikipedie přesně citována patnáctiřádková pasáž o babím létě. Domnívám se, že texty tohoto typu 

by diplomantka dokázala vhodněji formulovat (příp. parafrázovat) sama, a také – že by daná témata 

nalezla zpracována s větší odbornou erudicí jinde než na Wikipedii nebo v knihách Dagmar Šottnerové 

(viz např. seznam doporučené literatury).

      V závěru je však třeba zdůraznit, že v jiných ohledech pracovala diplomantka velmi 

samostatně, kreativně a s neobyčejným entuziasmem. Mnohé již bylo oceněno výše, doplňme ještě, že 

i formálně a z hlediska techniky filologické práce je text zpracován nadmíru pečlivě a takřka dokonale, 

včetně bibliografických partií a příloh. V nich autorka doplňuje k jednotlivým částem návrhy 

ilustračního materiálu  (fotografie, obrázky) a i je – stejně jako celou práci – je radost pročítat a 

prohlížet. Myslím, že by učitelé češtiny jako cizího jazyka tento materiál opravdu ocenili (a využili) a 

že by na jejím základě bylo dobré  připravit „opravdovou“ učebnici.

                Diplomovou práci Bc. Barbory Biňovcové ráda doporučuji k magisterské obhajobě 

s návrhem hodnocení výborně až velmi dobře (podle průběhu obhajoby). 
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