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Diplomová práce (dále jen DP) Jany Dvořákové se zabývá zajímavým, 

aktuálním a po odborné stránce náročným tématem s velmi významnými 

lingvodidaktickými dopady (srov. str. 66n.), a sice vybranými otázkami nabývání 

znalosti flexivního jazyka (konkrétně češtiny) ruskými (možná by bylo – 

s odvoláním na provenienci respondentů v projektu Inovace ve vzdělávání v oboru 

čeština jako druhý jazyk – přesnější uvádět „rusky hovořícími“) a anglickými 

studenty, tedy mluvčími, kteří mají z perspektivy češtiny typologicky blízkou a 

rozdílnou mateřštinu.  

V souladu s pokyny k vypracování DP diplomantka adekvátním způsobem 

prezentuje dvě hlavní současné koncepce získávání znalosti jinojazyčného kódu 

(přístup generativní a kognitivní) a na vybraném vzorku zahraničních studentů 

češtiny sleduje způsob, jakým si osvojují českou morfologii a syntax. 

DP má logickou strukturu, její jednotlivé části na sebe vhodně navazují a 

vytvářejí kompaktní celek. Studie obsahuje i rozsáhlé přílohy (s. 75-118). Oceňuji 

velmi dobré zvládnutí odborné literatury (ze značné části zahraniční) i autorčinu 

schopnost aplikovat relevantní poznatky z teorie na sledovanou problematiku a na 

rozbor jazykového materiálu. DP je napsána přesvědčivým způsobem, diplomantka 

opírá své komentáře o výsledky rozboru reprezentativního vzorku jazykového 

materiálu, dokáže zaujmout vlastní stanovisko, ve zkoumané problematice se velmi 

dobře orientuje. Kladně hodnotím rovněž formální stránku DP. Přesto bych rád 

přičinil alespoň pár dílčích poznámek: 



1) Pokud jde o terminologii (s. 10n.), uvítal bych diferencovanější přístup 

autorky. V odborné literatuře se zpravidla (a oprávněně) termíny jako druhý – cizí 

jazyk; učení se jazyku – osvojování si jazyka; interference – transfer rozlišují. 

2) V DP je třeba užívat jednotně osobu, srov. odlišnosti např. na s. 9 (téma 

jsem zvolila…; domnívám se …) a na s. 10 aj. (podle našeho názoru…; pro naši práci 

…). 

3) Při pojednání o některých otázkách (např. osvojování si české deklinace, 

interlanguage aj.) by bylo možné v DP upozornit i na vybrané práce staršího data, 

které daná témata zpracovávají a řeší (viz kupř. některé tuzemské studie o 

vertikálním a horizontálním způsobu prezentace skloňování v češtině). 

4) Na některých místech je třeba přistupovat kritičtěji k získaným údajům 

z odborné literatury, viz např. s. 43, kde se uvádí „Mimo území České republiky je o 

studium češtiny zájem i v zahraničí – například v USA, v Číně, Německu či Španělsku 

(Hádková 2010, 31-36)“ S výše uvedeným tvrzením lze totiž souhlasit pouze 

částečně. 

5) Uvítal bych, kdyby se mohla diplomantka vyjádřit – tedy při rozlišování 

termínů „osvojování si jazyka“ a „učení se jazyku“ – k následujícímu problému. Jak 

získaných poznatků z DP využít ve vyučovací praxi v případě, kdy zahraniční 

bohemista studuje český jazyk v Česku? Co (kupř. jakou gramatickou látku) se má 

(přednostně) „učit“ v institucionalizovaném kurzu a co si „osvojí“ v autentickém 

jinojazyčném prostředí? Podotýkám, že jde o doposud uspokojivě nevyřešenou 

otázku. 

Závěrem konstatuji, že diplomová práce splňuje požadavky na ni kladené. 

Pokládám ji za velmi zdařilou. Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji hodnotit ji 

jako výbornou. 
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