
Oponentský posudek diplomové práce Ivany Vojáčkové 

"Čeština pro italské rodilé mluvčí: 

Analýza studijních materiálů a metodická doporučení pro výuku" 

Diplomová práce Ivany Vojáčkové představuje nesporně užitečný příspěvek 

k problematice výuky češtiny jako cizího jazyka. Tematickou zajímavost práce ještě zvyšuje 

její zaměření na specifika výuky cizinců, jejichž mateřským jazykem je italština; jde tedy o 

otázky, jimž u nás zatím byla věnována jen malá pozornost. 

V úvodních stručných teoretických úvahách se autorka zabývá vymezením kontrastivní 

analýzy jazyků jako metodologické báze zkoumání a typologickou charakteristikou italštiny, 

která příznivě i nepříznivě determinuje předpoklady italských mluvčích pro osvojení si 

češtiny. Celková orientace diplomové práce je ovšem primárně praktická. Předložené výklady 

vycházejí z praxe jazykového vyučování a jejich hlavním cílem je přispět prostřednictvím 

různých návrhů a doporučení ke zvýšení efektivnosti tohoto vyučování. 

Autorčina základní teze, s nížje jistě možno souhlasit, zdůrazňuje, že respektování 

mateřštiny studentů ve výukových materiálech by nemělo spočívat jen v uvádění překladů 

mezi východiskovým a cílovým jazykem, ale také v "přistupování k jevům cizího jazyka na 

základě vztahů těchto dvou jazyků" (s. 41), tedy v respektování toho, co je pro učící se cizince 

obtížné, co může vyvolávat interferenční jevy. Z hlediska míry naplnění této teze autorka 

popisuje a hodnotí dosavadní učebnice a jazykové příručky určené Italům, kteří se učí česky. 

Především se ovšem daná teze stává východiskem pro analýzu chyb italských studentů češtiny 

a pro soubor doporučení, čemu je třeba při výuce věnovat pozornost a jakým způsobem je 

třeba postupovat. Diplomantka vychází především z vlastních - evidentně rozsáhlých -

zkušeností při výuce cizinců; je třeba ocenit, že své závěry zakládá nejen na celkovém 

srovnání rysů italštiny a češtiny, ale také na konkrétních projevech italských studentů, z nichž 

vyplývá povaha jejich potíží při vytváření českých textů. Ocenit je třeba také to, že autorka 

přihlíží k Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky (zvl.s. 40). 

Hlavní část práce (s. 43-103) postupně probírá jazykové jevy z oblasti fonetické, 

morfologické, lexikální a syntaktické, prezentuje komplikace, ke kterým při výuce dochází, a 

navrhuje možná řešení (způsoby vysvětlování příslušného jevy, podobu cvičení apod.). 

Připojen je také, ovšem jen dosti stručný, výklad o sociokulturních rozdílech, na které je třeba 

při výuce upozorňovat. V souvislosti s touto částí práce bych chtěl uvést následující 

připomínky, resp. otázky, které se ovšem týkají jednotlivostí: 



Výklad o relacích kvantity samohlásek v češtině a v italštině: jak souvisí příklad padre 

s předchozím upozorněním, že bychom se měli vyhnout uvádění slov, kde se samohláska 

objevuje před souhláskovou skupinou (s. 45)? 
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Lze v italštině mluvit o existenci písmena ch? Nebo jde o c spojené s h, které signalizuje 

výslovnost [k] (s. 52-53)? 

Lze nějak řešit problémy italských studentů s českou hláskou [hl? Na rozdíl od jiných 

případů zde autorka nepodává žádné návrhy (s. 52-53). 

Jakáje situace, pokud jde o českou asimilaci znělosti u souhlásek? O této problematice 

se práce nezmiňuje. 

Jak lze vysvětlit citované chyby u mluvnického rodu substantiv zakončených na 

souhlásku (moje dům aj.), jestliže v italštině jsou tato substantiva většinou maskulina? 

Autorka probírá morfologické, lexikální a slovotvorné jevy zároveň a za základ třídění 

bere jednotlivé slovní druhy (s. 54-94). Nebylo by vhodnější a přehlednější rozlišení podle 

jazykových rovin? 

Formulační nekorektnosti a neobratnosti jsou v práci jen ojedinělé (např. ,její podíl na 

chyby v cizím jazyce" - s. 12), velmi časté jsou ale nedostatky v kladení čárek (s. 12,22,32, 

36 atd.). 

Předložená diplomová práce splňuje požadavky, které jsou na tyto práce kladeny. 

Doporučuji ji proto k obhajobě. 

Navrhované hodnocení: výborně - velmi dobře (podle průběhu obhajoby) 

V Praze dne 24. srpna 2010 

c'1-c. fi{.. .. -c} ~, 

Prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., 

ÚČJTK FF UK v Praze 


