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Učení se češtiny v důchodovém věku 

 

Kolegyně Drtinová sáhla při plánování své diplomové práce k tématu v naší didaktice češtiny jako 
cizího jazyka zatím jen málo zmiňovanému – k učení se češtině jako cizímu jazyku v seniorském věku. Pro 

samostatný výzkum na tomto poli si položila tři výzkumné otázky (str. 39): Jaká je deklarovaná motivace 
seniorů k učení se češtiny? Jakou formu výuky senioři preferují a jaké výhody/nevýhody jim skýtá? 
Jaké jsou charakteristiky seniorů-studentů a jak probíhá jejich učení? Odpověď na uvedené otázky se 
pokusila najít s pomocí polostrukturovaných rozhovorů se studenty z řad seniorů a s lektory, kteří 
mají s výukou češtiny pro seniory zkušenosti.  

Zvolený postup má sice určitá omezení, ale jeho volba je pochopitelná a zdůvodnitelná, zejména 
za situace, kdy zatím máme o studiu češtiny v seniorském věku jen málo poznatků a data pro výzkum 
se získávají velmi obtížně.  

Kolegyně Drtinová se poměrně dobře seznámila s odbornou literaturou týkající se předmětu, tj. 
stáří a charakteristik s ním spojených (všímá si především charakteristik kognitivních a sociálních) a 
učení jazyků. V úvodní, teoretické kapitole ještě samostatně pojednává o motivaci (ve vztahu k stáří) 
a o některých dílčích tématech spojených s jazykovým vzděláváním seniorů jednak volněji 
(subkapitoly Zájmové vzdělávání, Role učitele, Organizační formy výuky), jednak těsněji (subkapitola 
Kurzy češtiny pro cizince s dílčí subkapitolou Kurzy češtiny pro cizince-seniory a subkapitola Cizinci v ČR 
podle věku). Je zřejmé, že se autorka ve zpracovávané problematice dobře orientuje. Některá 
vymezení pojmů, která uvádí, nejsou podle mého názoru přesná, i když se v naší odborné literatuře 
někdy objevují (např. vymezení termínů cizí jazyk a mateřský jazyk na str. 23, vymezení termínu 
lingvodidaktika na téže straně). Je to dáno neustáleností české odborné terminologie v našem oboru.  

Vlastní výzkum (formou mnohočetné případové studie) je proveden pečlivě a promyšleně, 
autorka se při jeho přípravě a realizaci řídila dostupnou domácí literaturou (odkazuje zejména na 
Hendla). Výsledkem je řada zjištění, která autorka rozebírá podrobně na str. 85–88 a návazně 
formuluje některé závěry. Diplomantka si je vědoma skutečnosti, že zjištěné skutečnosti nelze 
vztahovat na celou seniorskou populaci, která se učí český jazyk (str. 85), že jsou platná pro zkoumaný 
vzorek, zároveň však mohou ukazovat jisté tendence v této problematice a oblasti, na které je třeba se 
více zaměřit. Je pravda, že některá zjištění pouze potvrzují to, co lze s poměrně velkou mírou jistoty 
předpokládat (to se týká zejména motivace, nelze např. očekávat, že u seniorů v důchodovém věku 
bude hrát ve výuce češtiny jako cizího jazyka nějakou významnější roli motivace instrumentální), jiná 
zjištění, především o tom, jak se senioři češtinu jako cizí jazyk učí, však samozřejmá nejsou a mohou 
se ukázat jako významná mj. i pro výukovou praxi (např. že senioři v rámci řečových dovedností 
kladou velký důraz na ústní komunikaci; že nejproblémovější řečovou dovednost u zkoumaných 
seniorů představuje poslech – obojí na str. 87, apod.).  

Práce S. Drtinové přináší nové poznatky z oblasti zatím jen velmi málo prozkoumané. Ocenit je 
potřeba jak promyšlenost autorčina výzkumu, tak její uvážlivost při hodnocení výsledků a formulování 
závěrů. Také po formální stránce je předložený text na velmi dobré úrovni; ojedinělé chyby lze 
hodnotit nejspíše jako neopravené překlepy (např. str. 13 – Vznik gerontopedagogiky lze považovat je 

jeden z důsledků; str. 15 - svlj postup; str. 27 – nečeká žádnou formální „odměnu“ zvnější). Doporučuji 
práce S. Drtinové k obhajobě a navrhuji hodnotit ji stupněm výborně.  
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