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Diplomová práce Kateřiny Kočové patří mezi ty závěrečné kvalifikační 

práce, které je možné pokládat za přínosné a smysluplné. Věnuje se totiž třem 

přístupům k výuce cizího jazyka, které jsou v našem prostředí nepříliš známé a 

rozšířené a po odborné stránce jen málo zpracované, a to konkrétně sugestopedii, 

Nepustilově metodě a metodě Act and Speak. Diplomantka přistupuje 

k prezentaci uvedených metod (k historii jejich vzniku, ke způsobu prezentace 

mluvnické látky, k příslušným učebním materiálům) na pozadí vyučovacích 

metod tradičních, dříve či v současnosti velmi rozšířených. 

Při hodnocení předložené diplomové práce je třeba ocenit autorčino 

mimořádné zaujetí zpracovávaným tématem (připomínám četné návštěvy 

jazykových škol, hospitace, vypracování dotazníkového šetření a jeho pečlivé 

vyhodnocení, pořizování cenných rozhovorů s vyučujícími apod.), jeho podrobné 

zpracování (DP má s přílohami 163 stran), směřování celé studie k potřebám 

vyučovací praxe, snahu vytěžit z analyzovaných metod přínosné momenty pro 

stávající výuku češtiny pro jinojazyčné mluvčí. Záslužné jsou rovněž autorčiny 

návrhy vlastních vyučovacích aktivit vycházejících ze zmiňovaných metod. 

Uvítal bych, kdyby se diplomantka při obhajobě vyjádřila i k těmto 

momentům: 

1) Jaký rozdíl spatřuje mezi komunikační metodou a komunikačním 

přístupem? 

2) Kterou z metod (které jejich dílčí prvky) by upřednostnila ve výuce 

češtiny pro cizince a proč? 

3) Lze uvést relevantní příčiny poměrně malého rozšíření zmiňovaných 

vyučovacích postupů u nás? 



Závěrem uvádím, že je diplomová práce K. Kočové zpracována na 

odpovídající odborné úrovni. Její rozsah a lingvodidaktická užitečnost vyvažují i 

některé možné dílčí formulační neobratnosti či event. pravopisná pochybení. 

Pokládám předloženou diplomovou práci za zdařilou a konstatuji, že splňuje 

všechny nároky na ni kladené. Doporučuji ji proto k obhajobě a věřím, že na 

základě jejího průběhu bude moci být uvažováno o hodnocení „výborně“. 
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