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Posudek vedoucího práce 
na diplomovou práci 

Ivany Vojáčkové 

Ceština pro italské rodilé mluvčí: 
Analýza studijních materiálů a metodická doporučení pro výuku 

Diplomová práce Ivany Vojáčkové vznikla na základě několikaleté praktické 
zkušenosti autorky s výukou češtiny pro italské rodilé mluvčí. Je třeba konstatovat, že 
diplomantka svou práci zpracovala samostatně, a to na základě studia příslušné odborné 
literatury i vlastní praxe. 

Diplomová práce je věnována aktuálnímu tématu, totiž lingvodidaktickým problémům 
výuky češtiny pro cizince. Práce je logicky rozčleněna do čtyř kapitol a obsahuje i úvod, závěr 
a seznam použité sekundární literatury i seznam analyzovaných učebnic (bylo by však 
přehlednější, kdyby autorka práce tyto dva zdroje takto od sebe oddělila). 

V krátké, nutně kompilativní první kapitole diplomantka charakterizuje 
z typologického hlediska italštinu, ve druhé podává soupis učebnic češtiny pro Italy, ve třetí 
analyzuje dostupné učebnice češtiny pro italské mluvčí a v nejrozsáhlejší a také nejdůležitější 
a nejpřínosnější kapitole čtvrté přináší metodická doporučení pro výuku češtiny pro italské 
mluvčí, a to na základě analýzy studentských chyb a kontrastivního srovnání češtiny a 
italštiny. 

Ivana Vojáčková prokázala ve třetí kapitole, že je obeznámena s moderními 
lingvodidaktickými metodami i že je schopna samostatné systematické analýzy jazykových 
učebnic češtiny pro cizince. Zvlášť si všímá textů, prezentace slovní zásoby i gramatiky a 
cvičení. Kriticky je hodnotí z hlediska moderní, dnes propagované komunikační metody. 

Jádrem diplomové práce I. Vojáčkové je kapitola čtvrtá. Diplomantka v ní nabízí svůj 
pohled na výuku češtiny pro italské rodilé mluvčí. Při formulaci svých doporučení vychází 
jednak ze své pedagogické praxe (což je velmi cenné), jednak z analýzy žákovských chyb 
(chyby pocházejí od jejích žáků) a z kontrastivního srovnávání češtiny a italštiny. Všímá si 
jednotlivých jazykových rovin, lexika, syntaxe i sociokulturní kompetence. Její doporučení 
jsou podložena dobrou znalostí češtiny i italštiny, znalostí kontrastivní metodologie, nových 
lingvodidaktických přístupů i vlastními pedagogickými zkušenostmi. Autorka si všímá 
především těch problémů, se kterými se italští zájemci o češtinu často setkávají, ale jimž 
většina učebnic češtiny pro Italy nevěnuje příliš mnoho pozornosti. 

K diplomové práci mám pouze dvě závažnější připomínky, která se váží k třetí a ke 
čtvrté kapitole. Při analýze učebnic je třeba opatrně hodnotit to, do jaké míry odrážejí 
postuláty uvedené ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky (SERR). Učebnice 
vydané před vznikem SERR by se takto hodnotit neměly vůbec. A učebnice určené pro 
oborové bohemisty (lingvisty) v mnohém rámci ani odpovídat nemohou. Proč by tedy měly 
všechny učebnice připravovat uživatele k certifikovaným zkouškám podle SERR! 

Druhá připomínka se týká, jak už bylo řečeno, čtvrté kapitoly. Nemyslím si, že 
všechny obtížné partie by se měly soustředit na samý úvod výuky, jak často diplomantka 
navrhuje. Mohlo by tak dojít k přetížení počáteční fáze výuky, což by mohlo působit značně 



demotivačně. Na druhé straně souhlasím s tím, že by tyto partie neměly být příliš odsouvány 
na pozdější dobu (z důvodů, které diplomantka ve své práci uvádí). 

Marginální poznámka se váže k tvrzení na s. 99 - je skutečně pravda, že severní 
národy cítí použití vykání jako projev distance až ironické distance? 

Diplomová práce je psána čtivě, přehledně a srozumitelně. Svědčí o tom, že 
diplomantka ovládá odborný styl. Ale i v její práci najdeme některé formální nedostatky. Patří 
k nim např. časté užívání zájmena tento a nevhodné užívání přechodníků (studenti musí sami 
tvořit slova, užívajíc přitom konstrukce ... - s. 73; setkalajsem se s Italy, kteří domnívajíc se ... 
- s. 102). Na s. 94-95 autorka užila nenáležité předložky (důsledek na porozuměnO. Písařské 

nedostatky se objevují jen zcela výjimečně (protiferenční - s. 30; že se je zde alternantou 
substantiva - s. 66; národní divadlo - s. 87). 

I přes uvedené připomínky rád konstatuji, že Ivana Vojáčková předložila kvalitní 
diplomovou práci, v níž prokázala svou odbornost, schopnost lingvistického uvažování i 
dostatek pedagogického talentu. Shromáždila zajímavé a přesvědčivé informace o výuce 
češtiny pro italské mluvčí; její metodická doporučení, podložená značnými lingvistickými 
znalostmi, jsou přínosná a bylo by dobře, kdyby se s nimi mohla seznámit širší pedagogická 
veřejnost (např. v rámci Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka). 

Diplomová práce Čeština pro italské mluvčí splňuje podmínky kladené Univerzitou 
Karlovou na závěrečné práce svých absolventů. Proto ji rád doporučuji k obhajobě a navrhuji, 
aby byla hodnocena známkou výborně. 

V Praze dne 6. září 2010 

PhDr. Jiří Ha~íl 
,tajemník 

Ú stavu bohemistických studií 


