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Průběh obhajoby: 

Autorka seznámila komisi s cíli, jež si vytyčila, metodami, které využila, popsala dotazníky, pohovořila o 

problematice respondentů a metodách vyučování.  

 

Vedoucí práce 

Z důvodu dlouhodobého zahraničního pobytu zpracovávala Lenka Zahrádková svou DP do značné  

míry samostatně, bez možnosti intenzivnějších konzultací s vedoucí DP. Na jednu stranu vysoce  

vedoucí ocenila aktivitu a samostatnou práci diplomantky, na druhou stranu ale diplomantka – ač na to 

byla upozorňována – neudržela svou DP v přísně koncizním tvaru a místy se příliš oddaluje svému tématu 

(kap. 4.2, 4.3) či se dopouští nelogičností: např. cíle práce stanovené na s. 7 nekorespondují s cíli v závěru 

práce (s. 86).  V závěru (s. 87) se dále např. uvádí jako výsledek, že jazykové znalosti žáků nejsou na 

stejné úrovni s žáky v ČR.  

Práce je nevyvážená: Pokud lze vysoudit podle poněkud zmateného obsahu, samotný výzkum  

začíná až na str. 66 a je popsán na pouhých 20 stranách. Až text práce pak prozradí, že některé  

výzkumné problémy (bohužel však věnující se spíše otázkám školskopolitickým a organizačním  

než otázkám edukace) řešené metodou obsahové analýzy jsou zanořené i v předcházejícím textu.  

Popis dotazníkového šetření není úplně jasný, postrádám také větší interpretační vyústění zjištěných  

faktů. 

Objevují se i jazykové nedostatky.  

 

Připomínky vedoucího práce 

Prosím, aby diplomantka přehledně shrnula cíle, k nimž dospěla vlastním výzkumem.  

Které vyučovací metody užívané v zahraničí by bylo užitečné více rozvíjet i v domácím  

prostředí?  

Autorka pracuje převážně s klasickou klasifikací vyučovacích metod. Zjišťovala, jaké je  

postavení alternativních metod v jazykovém vyučování v zahraničí (např.  

konstruktivistické metody, metody instrumentálního obohacování apod.) 

 



Oponent práce 

Diplomantka zvolila pro zpracování svých výkladů deskriptivní metodu, což je možná vhodné pro 

exkurzy do historie zpracovávaných problémů, chybí však širší interpretace konstatovaných faktů, 

mnohdy i sama analýza problému. Výklad v teoretické části práce často přechází v kompilaci názorů 

autorů sekundární literatury, vybrané (i když vhodně) citace na sebe plynule navazují, názor/komentář 

diplomantčin chybí. Některé kapitoly (např. partie věnované multi/bilingvismu) se opírají o jediný 

informační zdroj. Potvrzení/vyvrácení předpokladů odborného šetření je vkládáno do soupisu výsledků 

jednotlivých kroků šetření, což výsledky šetření znepřehledňuje. V pasáži věnované „Evropským školám“ 

patrně v souladu se svým studijním zaměřením soustřeďuje se diplomantka na tzv. sekundární cyklus, 

vazbu na primární cyklus nijak neuvádí. Případný komentář by ovšem byl jistě zajímavý, minimálně pro 

konfrontaci se situací v ostatních v práci sledovaných vzdělávacích aktivitách. 

Autorka nevyjadřuje explicitně kauzální vztahy mezi svými tvrzeními, tyto vztahy však z textu  zřetelně 

nevyplývají. Některá zjištění se v různých částech práce opakují. Není důsledně dodržována stylová a 

morfologická norma či pravopisná kodifikace. 

 

Dotazy a připomínky oponenta práce 

Objasněte vymezení aktivního používání češtiny „od Argentiny po Ukrajinu“ (s. 4). 

V čem podle vašeho názoru výuka češtiny v zahraničí odpovídá RVP? 

Proč v práci nekomentujete studijní opory, které jsou využívány při výuce češtiny, resp. v „českých 

školách“ v zahraničí? 

Proč místo odborného výkladu volíte opisování výčtu faktů z učebnic nebo sekundární literatury (zvl. s. 

9–11)? 

Proč v Příloze 3 neuvádí autorka vždy úplné bibliograf. údaje materiálů, na které odkazuje?  

 

Reakce autorky 

Při obhajobě autorka diplomové práce reagovala na všechny připomínky, hovořila však velmi obecně. 

Komise se musela na své dotazy opakovaně ptát. Diplomantka prokázala neznalost termínů a neschopnost 

je používat. Komise konstatuje, že způsob obhajoby diplomantky budí dojem, že si obhajobu 

nepřipravila. Posléze se ukázalo, že přípravu má, ale neumí ji využít.  

 

Výsledek obhajoby: dobře 
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