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Posudek oponenta diplomové práce 

Diplomantka se ve své studii zabývá zajímavým, užitečným a doposud jen 

poměrně málo zpracovaným tématem, a sice problematikou výuky češtiny pro 

jinojazyčné mluvčí prostřednictvím studia online na internetu. Diplomová práce je 

členěna do dvou základních celků. První je věnován vybraným teoretickým otázkám 

výuky češtiny pro cizince (pojednává mimo jiné o vyučovacích metodách cizích 

jazyků, o Společném evropském referenčním rámci pro jazyky, o základních 

řečových dovednostech aj.), druhý se zabývá e-Iearningem v oblasti češtiny jako 

cizího, event. druhého jazyka. 

V první části diplomové práce M. Záleská přináší a třídí vcelku známé a 

dostupné poznatky. V podkapitole 4.2.3 "Komunikační metody" doporučuji 

odlišovat metody komunikativní (rozlišujeme jich několik, viz i diplomovou práci s. 

15n., jsou zaměřené výlučně nebo převážně na mluvenou komunikaci a na poslech 

s porozuměním) od metody komunikační (svébytná a specifická metoda výuky 

jazyků), jinak může dojít k terminologickému nedorozumění. 

V 7. kapitole první části (volil bych název Organizace podporující výuku 

češtiny pro cizince) by bylo možné doplnit podstatně více dotyčných subjektů (kupř. 

SOZE, META aj.) i podrobněji přiblížit jejich specifika a náplň jejich činnosti; bylo 

by rovněž vhodné připomenout alespoň některá významná pracoviště (vysokoškolská 

i jiná, včetně soukromé sféry), která se zabývají výukou češtiny pro cizince (ÚBS FF 

UK, ÚJOP UK aj.) i lingvodidaktickou problematikou (např. didaktický kurz ZKUČ 

na ÚJOP UK v Hloubětíně i obdobný kurz - tamtéž D pro krajany a lektory češtiny 



v zahraničí), stejně jako zmínit přednášky a semináře oboru čeština jako cizí jazyk 

konané v Praze, v Liberci, v Plzni, v Olomouci i jinde). 

Těžiště diplomové práce spočívá v části druhé (E-learning v didaktice češtiny 

jako druhého jazyka). Velmi oceňuji jak náležité odborné zvládnutí dané 

problematiky, tak také výstižný a přehledný výklad, jímž diplomantka tuto obecně 

méně známou oblast zpracovává a přibližuje. Kladně hodnotím i mimořádně užitečný 

přehled jednotlivých online vzdělávacích programů a serverů (s. 54n.). 

Velmi přínosná je i navazující pasáž o koncepci projektu Czech-online.cz, 

v němž M. Záleská uplatňuje své bohaté zkušenosti z výuky češtiny pro cizince a 

vytváří užitečnou pomůcku pro široké spektrum uživatelů. 

Závěrem konstatuji, že pokládám předloženou studii za velmi zdařilou a 

přínosnou. Diplomová práce M. Záleské splňuje všechny požadavky na ni kladené, 

doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako výbornou. 
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