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POROVNÁNÍ STUDIA BOHEMISTIKY NA VYBRANÝCH ZAHRA-

NIČNÍCH UNIVERZITÁCH SE STUDIEM ČEŠTINY PRO CIZINCE 

NA FF UK 

 oponent BP DOC. PHDR. M ILAN HRDLI ČKA , CSC. 
 
OBLIGATORNÍ HODNOCENÍ  
Osobní zaujetí téma-
tem 

vysoké průměrné malé neuspokojivé 
  X  

Splnění cíle a zadání 
BP 

úplné z větší části částečné nedostatečné 
  X  

Výběr literatury  bez výhrad vyhovující neúplný nedostatečný 
 x   

Teoretické zpracování  
tématu  

výborné průměrné spíše nízké neuspokojivé 
   x 

Samostatnost a pů-
vodnost zpracování BP 

vysoká  uspokojivá nesamostatná kompilát 
   x 

Struktura BP logická velmi dobrá méně zdařilá neuspokojivá 
X    

Jazyková úroveň BP výborná velmi dobrá dobrá nedostatečná 
  x  

Stylová úroveň BP  výborná velmi dobrá dobrá neodpovídající 
 x   

Inspirativnost BP vysoká uspokojivá nižší nepatrná 
   x 

Formální stránka BP výborná velmi dobrá dostatečná nevyhovující 
  x  

 
 
FAKULTATIVNÍ HODNOCENÍ  
Úroveň výzkumu a ma-
teriálů; konzultace BP 

vysoká uspokojivá nižší žádná 
    

Praktické zaměření BP vysoké přiměřené nízké žádné 
    

 
 
Do příslušného rámečku vepište X. 
 

                                                 
1 Nehodící škrtněte. 



Dodatečné poznámky a připomínky oponenta BP (podle uvážení): 
 
Bakalářská práce, resp. její anotace začíná slovy, které předznamenávají její celkovou úroveň 
(s. 6): „Tato práce si klade za cíl porovnat výuku češtiny jako cizího jazyka na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na některých dalších pracovištích ve světě a hlavně 
v Evropě.“  K tomu několik poznámek: a) Vymezení je příliš obecné, práce se nevěnuje – jak 
by bylo možné očekávat – kvalitě výuky na vybraných pracovištích, nýbrž mechanicky pre-
zentuje (bez hlubšího rozboru) studijní předměty/studijní programy (včetně anotací a povinné 
literatury) na Univerzitě Karlově (autor přehlíží ÚJOP) a na třech evropských univerzitách; 
ona „pracoviště ve světě“ absentují; b) nejedná se o výuku češtiny jako cizího jazyka, nýbrž 
češtiny pro cizince (bylo by záhodno terminologicky rozlišovat). 
Tomuto „vymezení“ BP pak odpovídá i závěrečné lakonické shrnutí poznatků výzkumu (s. 
61): „Z výše uvedených výsledků vyplývá, že se příprava studentů češtiny na zkoumaných uni-
verzitách značně liší /…/. Avšak celkově získávají studenti na všech porovnávaných univerzi-
tách obdobné vzdělání.“  Zajímalo by mě, jak autor práce k danému vývodu dospěl. Domnívá 
se tedy, že je vcelku lhostejné, kterou z univerzit si zahraniční zájemce vybere? 
O pečlivosti vypracování BP výmluvně svědčí (mimo četné problémy s interpunkcí aj.) i sku-
tečnost, že se autor v anotaci odvolává na dotazník, o němž není ve vlastním textu jediná 
zmínka. V této souvislosti bych uvítal, kdyby mohl autor BP v úvodu obhajoby a) vyložit 
rozdíl mezi „anotací“ a mezi „úvodem“ a mezi „bakalářskou prací“ a „seznamem přednášek 
(tzv. Karolinkou)“ a b) kdyby mohl stručně formulovat přínos BP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otázky a doporučení k obhajobě BP: 
 
Proč autor BP otrocky přebírá celé pasáže ze sylabů kurzů? Proč v BP téměř absentuje vlastní 
text (včetně závěru)? Proč autor nezaujímá k prezentovaným skutečnostem stanovisko a 
z jakého důvodu jednotlivé studijní programy/předměty nekomentuje? Co si autor slibuje od 
bezduchého prezentování anotací a seznamů odborné literatury? Proč jsou v textu nelogičnos-
ti typu Na UW (=Vídeňská univerzita) je studium prakticky zaměřeno, zároveň však klade 
důraz na praktické znalosti o mateřské zemi, tj. o ČR. (s. 60) Může autor tuto výpověď oko-
mentovat? Může poskytnout definici „mateřské země“? Může si autor sehnat více informací o 
výuce češtiny v zahraničí? Jeho „poučení“ o výuce češtiny v zahraničí pokládám za naprosto 
nepřijatelné.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Klasifikace:          výborně              velmi dobře               dobře             nevyhověl(a) 
 
S podobným přístupem ke zpracování BP jsem se za celé své profesní působení doposud ne-
setkal, předložený materiál nemohu hodnotit jinak než jako „nevyhověl“. 
 
Doporučení pro event. přepracování: 
 
Soustředit se na kvalitativní stránku věci, event. zvolit zcela nové téma. 
 
 
 
 
 
 
V Praze  dne 21.5. 2012 
 
 

                                                                              ……………………………………. 
                                                                                 Podpis oponenta BP   

 
Ústav bohemistických studií FF UK  

Pracoviště oponenta BP 


