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Otázce procvičování učiva ve výuce češtiny pro jinojazyčné mluvčí, resp. v učebních 
materiálech češtiny pro cizince, se v odborné literatuře nevěnuje náležitá pozornost, přestože 
jde o problematiku velmi důležitou. Proto je třeba ocenit diplomantčinu snahu tuto nepříliš 
doceňovanou sféru přiblížit a popsat ji z vymezeného zorného úhlu, konkrétně s důrazem na 
rozbor početního zastoupení jednotlivých druhů cvičení ve vybraných učebnicích pro úroveň 
B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Tuto autorčinu volbu 
respektuji, upozorňuji však, že se nabízejí i jiné možnosti přístupu k popisu cvičení v 
učebnicích, např. diachronní přístup porovnávající jejich povahu, návaznost, délku, kreativní 
charakter, náročnost, komunikativnost, zřetel k jednotlivých základním řečovým dovednostem 
apod.

Diplomová práce je členěna na část teoretickou (přináší charakteristiku učebnice, 
vymezení a popis druhů cvičení, třídění cvičení podle našich předních lingvodidaktiků aj.) a 
praktickou, v níž diplomantka rozebírá sedm učebnic češtiny pro cizince a v níž spočívá 
těžiště práce. Výhradu mám k délce závěru (s. 84n.), který je neúměrně dlouhý, a tím i méně 
přehledný. Pokud jde o jazykovou stránku, nemám podstatnější výtky, i když některé 
formulace do určité míry vybočují z odborného diskurzu. Za vhodnější považuji užívání 
autorského plurálu, nikoliv ich-formy.

Na předložené diplomové práci je třeba ocenit pečlivou a velmi pracnou klasifikaci
cvičení na základě především kvantitativních parametrů, resp. frekvenční analýzy. Domnívám 
se však, že by bylo velmi vhodné a přínosné zohlednit i další relevantní skutečnosti, tedy 
nejenom kvantitu, ale také kvalitativní stránku věci: přínos cvičení z pohledu 
komunitativnosti, jejich obtížnost a kompatibilitu s deklarovanou úrovní učebnice, pestrost, 
nápaditost atd. (viz i výše). Zajímavé by rovněž bylo srovnání zkoumané oblasti se stavem ve 
vybraných zahraničních učebnicích cizích jazyků.

Mohla by se diplomantka při obhajobě vyjádřit k těmto bodům?
1) Mnohá cvičení se vážou k učebnicovým textům – který typ je vhodnější, tzv. četba 

na pokračování (určité postavy a jejich příběhy prostupují celou učebnicí), nebo texty 
s různými postavami?

2) Co lze jednotlivým druhům cvičení vytknout nejčastěji? Co by podle jejího soudu 
bylo vhodné zkvalitnit?

3) Jaká je úroveň klíčů ke cvičením? Nabízí se kupř. dostatečná variantnost řešení?
Závěrem konstatuji, že předložená diplomová práce splňuje nároky na ni kladené. 

Doporučuji ji proto k obhajobě a hodnotím ji jako velmi dobrou. Výsledná známka bude 
záviset na úrovni a průběhu obhajoby.

V Praze dne 14.8.2014

                                                                            doc.PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
                                                                         Ústav bohemistických studií FF UK        






