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Kateřina Kočová: Alternativní metody ve výuce češtiny jako cizího jazyka 

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK,  Praha, 2017 

 

Posudek oponenta 

 

Předkládaná práce Kateřiny Kočové Alternativní metody ve výuce češtiny jako cizího jazyka si 

klade za cíl představit metodu Sugestopedie, Nepustilovu metodu a metodu výuky 

dramatem Act and Speak a přiblížit je čtenáři z hlediska historického a metodologického. 

Teoretická část její práce v hlavních rysech nastiňuje povahu a historický kontext 

Gramaticko-překladové metody, Přímé a Audiolingvální metody a Komunikačního přístupu. 

Jádrem teoretické části, které je zpracováno výrazně podrobněji a konkrétněji, je představení 

postupů a učebních materiálů Sugestopedie, Nepustilovy metody a metody výuky dramatem 

Act and Speak, přičemž jsou zvažovány možnosti jejich aplikace při vyučování češtiny jako 

druhého jazyka. 

Praktická část práce Kateřiny Kočové obsahuje její vlastní výzkum, jehož zdroji jsou 

observace výuky v zařízeních vyučujících zkoumanými metodami a komunikace se zakladateli 

a přímými pokračovateli těchto metod. Pro zjištění názorů a povědomí vzorku učitelů 

ohledně efektivity a využitelnosti daných metod ve výuce češtiny jako druhého jazyka 

autorka volila metodu dotazníkového šetření a jeho výsledky interpretuje.  

Závěr praktické části práce Kateřiny Kočové obsahuje mj. její vlastní tvůrčí  vklad v podobě 

návrhů aktivit pro vyučování češtiny pro cizince vycházející z principů zkoumaných metod.  

1) 

Využívání pojmů tradiční metoda a alternativní metoda v předkládané práci v nás vyvolává 

otázky o jejich významu či významech v textu. Autorka vysvětluje své chápání pojmu 

alternativní metoda ve vztahu k metodám tradičním: 

V návaznosti na výše uvedené definice pojmů, budeme pracovat s pojmem alternativní 

metody ve výuce cizích jazyků, protože jde o metody netradiční odlišné od tradičních 

výukových metod a přístupů, ať už od gramaticko - překladové metody, audiolingvální 

metody nebo od komunikačního přístupu. (S. 30) 

Názvem tradiční  metody jsou v práci K. Kočové označovány především Audiolingvální 

metoda, Gramaticko-překladová metoda a Komunikační přístup. Uvítali bychom autorčino 

přesnější představení kriterií k zařazení Audiolingvální metody, Gramaticko-překladové 

metody a Komunikačního přístupu mezi tradiční vzhledem k tomu, že pod společným 

názvem se zde ocitají  koncepty velmi rozdílné zejména co do vzdálenosti doby jejich vzniku 
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od současnosti, v míře otevřenosti dalšímu vývoji, ale i v délce a rozsahu jejich vlivu 

v dějinách osvojování druhého jazyka.  Domníváme se, že podrobnější vysvětlení důvodů 

volby pojmu tradiční metody pro Audiolingvální metodu, Gramaticko-překladovou metodu a 

Komunikační přístup by bylo zajímavé i vzhledem k faktu, že je mezi nimi vzájemný vývojový 

vztah.  

Za tradiční navíc na jednom místě autorka označuje i Nepustilovu metodu, což nám 

v kontextu daného odstavce (cit. níže) dává smysl a její formulaci rozumíme, nicméně se 

domníváme, že v celku práce to nepřispívá k jednotnosti pojmů.  

O výše uvedených rysech můžeme hovořit u všech námi zkoumaných metod, kromě 

Nepustilovy metody, která, ač s přízviskem „netradiční Nepustilova metoda“, je ryze tradiční, 

vycházející z gramaticko - překladové metody a postrádá rysy alternativních metod.  (S. 30) 

2) 

Zaujalo nás rovněž vymezení pojmu alternativní metoda v Teoretické části předkládané 

práce.  Alternativní metody autorka charakterisuje takovými znaky, jimiž se jedna z metod, již 

v práci sama řadí mezi alternativní, podle jejích vlastních slov nevyznačuje (s. 28 a 30).  

Alternativní metody jsou zaměřeny na člověka, pohlížejí na něj jako na individualitu. 

Podporují tvořivost a hledají nová řešení, nevšední pohledy na věc. Zatímco v minulosti, 

zejména v gramaticko - překladové metodě, je zřejmý přístup zaměřený na lektora, 

potlačování aktivity a samostatnosti studentů, v alternativních metodách hovoříme naopak o 

posílení autonomie studenta, upouští se od frontální výuky a od direktivního přístupu lektora. 

(S. 28)  

O výše uvedených rysech můžeme hovořit u všech námi zkoumaných metod, kromě 

Nepustilovy metody, která, ač s přízviskem „netradiční Nepustilova metoda“, je ryze tradiční, 

vycházející z gramaticko - překladové metody a postrádá rysy alternativních metod.  (S. 30) 

Rozumím možným důvodům využití vžitého výrazu alternativní metody v názvu diplomové 

práce. Domnívám se ale zároveň, že autorčino popsání rysů alternativních metod takovým 

způsobem, že musí vzápětí konstatovat, že jedna ze tří metod, jež nazývá ve své práci 

alternativními, jejich charakteristice neodpovídá, přesvědčivosti používání pojmů v textu 

nepomáhá.  

3)  

V poslední části kapitoly věnované Sugestopedii, jež je tvořena menšími oddíly o jednotlivých 

subjektech provozujících výuku inspirovanou touto metodou (kap. 2.5.5, Současná 

sugestopedická výuka cizích jazyků v ČR, s. 53–56), autorka čtenáři předkládá informace o 

školách, kursech a jednotlivých učitelích. Jak vysvětluje na s. 54, tato část textu je založena 

na informacích, které od daných respondentů získala v odpovědi na zasílaný elektronický 

formulář.  
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Markantní rozdíly v přístupu respondentů k zodpovězení autorčina dotazníku a 

pravděpodobně i různá míra ochoty poskytnout požadované informace bohužel způsobily 

určitou nevyrovnanost v textu oddílů o jednotlivých subjektech co do podrobnosti a složení 

informací. Chtěli bychom se autorky zeptat, jestli by nyní, po této zkušenosti, nějak rozšířila 

či upravila využité postupy stojící za tvorbou tohoto úseku textu, pokud by nevyrovnanosti 

těchto oddílů chtěla alespoň do určité míry předejít.    

Z celkového pohledu však autorčino představení Sugestopedie, Nepustilovy metody a 

metody Act and Speak (Kap. 2.5, 2.6 a 2.7) pokládám za neobyčejně hodnotnou část práce, a 

to zejména díky rozmanitosti a původnosti využitých zdrojů, míře specifičnosti informací, 

bohatosti ukázkového materiálu a dobré provázanosti faktů.  

4) 

Určitá vyjádření v oddílu 2.5.5.6 jsou možná do jisté míry ovlivněna zprostředkováváním 

propagačního textu vytvořeného samotnými soukromými subjekty vyučujícími druhý jazyk 

(viz příklad ze s. 55 níže). Možná se jedná o jejich parafrázi. K této domněnce nás vede 

čtenářská zkušenost s okolím těchto úseků textu, kde autorka diplomové práce používá 

ponejvíce neutrální či odborné vyjadřování.  

 Mgr. Libor Činka, odborník na superpaměť, rychločtení a zrychlené učení se v roce 1992 stal 

mistrem ČR v moderní magii. V centru nabízí intenzivní kurzy pro věčné začátečníky a 

chronické nemluviče. (S. 55) 

Přesvědčivosti tohoto úseku textu podle našeho názoru nenapomáhá fakt, že tato vyjádření 

autorka do svého textu zapojuje bez toho, aby interpunkcí či jinak naznačila heterogennost 

textu či vyjádřila, například uvozovkami, autorský odstup od podobných formulací.   

5) 

Naše poslední otázka se týká pojmenování cíle vyučování vybranými metodami v Závěru 

práce.  

Mohlo by být zajímavé zkoumat, zda nerodilí mluvčí po absolvování základního 

sugestopedického kurzu češtiny pro cizince/ příp. kurzu češtiny pro cizince vedeného 

Nepustilovou metodou, budou mít v závěrečném testu (po celoročním studiu českého jazyka) 

lepší jazykově znalosti než ti, kteří absolvují běžný začátečnický kurz češtiny pro cizince, např. 

na studijním středisku UK. (S. 125). 

Zaujalo nás, že autorka v zamyšlení nad možnou úspěšností vyučování určitou metodou jako 

indikátor zmínila právě testování jazykové znalosti (s. 125). (Předpokládáme, že právě 

vzhledem k velmi specifické povaze Nepustilovy metody by volba jazykové znalosti jakožto 

cíle vyučování přinesla velmi uspokojivé výsledky, testování dosažené míry komunikační 

kompetence by pak mohlo přinést výsledky zcela jiné). Možná se zde jedná spíše o 

neterminologické vyjádření, ale pokud se jednalo o záměrnou volbu jazykové znalosti jakožto 
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možného ukazatele úspěšnosti učení danou metodou, zajímalo by nás vysvětlení této volby 

oproti testování komunikační kompetence. 

 

Závěr 

Přes výše uvedené otázky nad textem, které se vztahují zejména k významu a funkci určitých  

pojmů a zapojení některých informací, považujeme předkládanou práci  Alternativní metody 

ve výuce češtiny jako cizího jazyka za hodnotnou, velmi zajímavou a celkově zdařilou, a to 

zejména díky autorčině úsilí vloženého do získávání informací ve výzkumné části.   

Za zvláště cennou část práce Kateřiny Kočové pokládáme její cestu k autentickým zdrojům ve 

snaze konkrétně a podrobně popsat znaky Sugestopedie, Nepustilovy metody a metody Act 

and Speak. Využité pracovní postupy odhalují velké zaujetí diplomantky zvoleným tématem a 

v mnoha ohledech překračují standardní práci s literaturou. Krom původního výzkumu 

formou dotazníkového šetření a tvorby vlastních učebních aktivit inspirovaných zkoumanými 

metodami máme na mysli zejména autorčinu komunikaci s původci metod a osobami jim 

blízkými, získávání a studium autentických studijních materiálů i úsilí získat interní materiály 

metodologické, observace či vlastní zážitek výuky danou metodou v posici studenta.  

Vytěžené podrobné informace o metodice, praxi a učebních materiálech Sugestopedie, 

Nepustilovy metody a metody Act and Speak považujeme za nejen cenné z odborného 

hlediska, ale i zdařile zapojené v textu, který je jako celek čtenářsky přístupný a zajímavý.  

Domníváme se, že se autorce podařilo splnit hlavní cíl práce, jak jej popsala na s. 152:  

Hlavním cílem této práce bylo představit tyto tři alternativní metody především z praktického 

hlediska. Domníváme se, že detailním popisem o průběhu hospitací, spolu s doplňkovým 

materiálem (ukázky z učebnic, rozhovory, obrázky) jsme je přiblížili nejen lektorům cizích 

jazyků, ale i širší veřejnosti. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 


