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Simona Drtinová se ve své práci zabývala problematikou poněkud netradiční, zato čím dál tím 
aktuálnější – učení se češtiny ze strany skupiny lidí, kteří nemají primárně ekonomickou, resp. 
instrumentální motivaci. Vychodisko práce bylo nejen praktické, tj. že daná skupina 
potenciálních studentů češtiny je dosud nepříliš prozkoumaná a že informace o nich by mohla 
být užitečná pro učitele, ale i teoreticko-koncepční – jakým způsobem lze pracovat s pojmy jako 
„důchodce“, „senior“ nebo „stáří“ při pokusu o určení specifických problémů při učení cizího 
jazyka. Nejdřív autorka podává přehled o různých koncepcích stáří (hlavně sociologické a 
psychologické) a o vybraných aspektech výuky cizího jazyka, hlavně z didaktického hlediska. 
Na základě těchto teoretických poznatků pak provedla vlastní výzkum – mnohočetnou 
případovou studii, která je náplní praktické části práce. V popředí zájmu byli lidé v důchodovém 
věku (ze Spojených států, Kanada, VB apod.), kteří se učí česky, druhotně se pak zajímala o 
lektory, kteří seniory učí nebo učili. Metodologicky se autorka opírala o polostrukturované 
rozhovory. V analýze materiálu je v popředí otázka deklarované motivace. 
 
Některé aspekty práce a její zpracování si obzvlášť zaslouží chválu. Jsou to: 
 

- Ochota autorky zabývat se netradičním, ale aktuálním tématem, a to s respondenty, kteří 
se obtížně shánějí  

- Schopnost autorky dát do souvislosti určitá aktuální témata 
- Vedení a přepis rozhovorů v (občas zřejmě hůře srozumitelné) angličtině 
- Velice přehledná organizace práce a prezentace materiálu, např. v tabulkách v části 3.7. 
- Důkladný zájem autorky o metodologickou průhlednost  

 
Některé momenty práce však příliš zdařilé nejsou: 
 

- Práce s literaturou – autorka vychází v teoretické části hodně z české literatury, byla bych 
ale raději, kdyby využila i více studií ze zahraničí, které už koncepce stáří a didaktiky 
cizích jazyků propojily. Jak se daný problém řeší např. v Německu? 

- Formulační záležitosti: občas jsou v textu nejasné přechody mezi kapitolami nebo 
podkapitolami (např. 2.1 a 2.2). 

 
Otázky k diskusi/doplnění:: 
 

- Jedním výsledkem práce je to, že autorka zahájila mapování konstelací konkrétních lidí, 
kteří se učí češtinu v důchodovém věku. Autorka si je zároveň vědoma toho, že v  práci 
jde víceméně o tzv. „convenience sample“ účastníků. Čtenář si všimne, že jedná se o 
účastníky (a učitele účastníků) víceméně v kategorii tzv. západních cizinců (rodilí mluvčí 
angličtiny, němčiny apod.). Mohla by autorka zasadit situaci výuky češtiny jako cizího 
jazyka do sociálního a historického kontextu a tak vysvětlit vznik vzorku účastníků, se 
kterými pracovala? 
 



- V čem může situace seniorů učících se češtinu jako cizí jazyk přispět k povědomí o této 
problematice v Evropě a dále v čem může přispět k popisu situace týkající se  
akvizicečeštiny ze strany cizinců v České republice? 

 
- Na straně 36 je zmínka o programu Socrates Grundtvig, což je příklad prožívané 

relevance problematiky i v České republice. Mluvila autorka s někým z projektu? Na 
základě jakých skutečností vznikla tato iniciativa? 
 

Posuzovaná práce je, jak autorka deklaruje, exploratorní studie provedená s procentuálně malým 
počtem důchodců učících se češtinu. V čtenáři tak vyvolává zájem o další pokračování,  obzvlášť 
směrem k otázce, jak jednotlivé cizinecké komunity v České republice řeší jazykové potřeby 
svých starších členů (autorka se o tomto bodu zmiňuje krátce při uvedení korespondence 
s Klubem Hanoi). Proto doufám, že další zkoumání budou na ni navazovat. Práci jednoznačně 
doporučuji k obhajobě a navrhují hodnocení v rozmezí  „velmi dobře“ a „výborně“ v závislosti 
na průběhu obhájoby. 
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