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Velmi rozsáhlá diplomová práce Jiřího Vaňátka (178 stran odborného textu a 

dalších cca 100 stran obrazových příloh a didaktických aktivit) organicky i 

metodologicky navazuje na jeho bakalářskou práci, jejíž téma rozvíjí a prohlubuje 

především z pohledu lingvodidaktického. Jde o podnětný příspěvek k didaktickému 

využití tzv. „nových technologií“, metody, jež byla ještě před nedávnem stálicí mnoha 

odborných projektů a snah o inovaci výuky cizího jazyka. Téma je aktuální, 

mnohavrstevné, které, jak se domníváme, přináší nové a pozoruhodné poznatky 

v oblasti jazykové kreativity a dosud, zvláště u nás, méně zkoumaných možností 

propojit jednak orální a psaný projev, jednak uvést do praxe jazykovou interferenci 

stavící zvláště na mateřském a anglickém jazyce a využít tohoto potenciálu v 

lingvodidaktice. Téma zároveň diplomantovi otvírá možnosti zamyslet se obecněji nad 

tradicí kódovaného textu v kulturní historii a strukturální tendenci francouzského lexika 

k redukci počtu slabik případně víceslovných pojmenování a zároveň zohlednit, alespoň 

v hlavních rysech, sémiotickou interpretaci kódovaného textu doplněného navíc tzv. 

emotikony. Podrobné zkoumání těchto jevů na základě bohaté odborné bibliografie je 

potom pro autora východiskem k jejich lingvodidaktické aplikaci.  

 

Pozoruhodná je z tohoto hlediska právě možnost pracovat s autentickým 

sociolektem francouzské mladé generace jako hravým kreativním materiálem 

doplňujícím aktivity při osvojování si francouzského jazyka jako jazyka cizího. Těmto 

aktivitám věnoval diplomant druhou polovinu své práce a přidal k tomu obsáhlý soubor 

návrhů, cvičení a ilustrací, s nimiž lze v hodinách francouzštiny úspěšně pracovat. 

Možnými aktivitami, které se vedle úsilí o rozluštění textového kódu jeví v procesu 

výuky cizímu jazyku, ale, jak dokazují citované prameny, i ve výuce francouzštiny jako 

jazyka mateřského, jako velmi produktivní, jsou potom korektní pravopisný přepis 

kódované informace a uvědomění si významu fonetiky pro správné řešení a „vyluštění“ 

textové zprávy, a to nejen zaslané prostřednictví telefonické SMS, ale běžné i v různých 

formách internetové komunikace. Domníváme se však, že význam a role fonetiky je 

v práci málo zdůrazněna. Orální povaha, tedy fonetická podoba promluvy překódovaná 

do textového záznamu může být velkou překážkou porozumění pro české žáky a 

všechny další, pro něž je francouzština cizím jazykem, zvláště potom pro začátečníky a 

nezřídka, domníváme se, i pro učitele samé. K této otázce by se mohl diplomant 

podrobněji vyslovit u obhajoby. 

 



Francouzsky téměř bez chyb psaná diplomová práce je i po formální stránce na 

vysoké úrovni. Pečlivá redakce člení text v logické návaznosti s dodržením všech 

pravidel citace a poznámek pod čarou včetně přehledně uspořádané bohaté bibliografie. 

Avšak na pozadí tématu, kdy autor zkoumá až na podstatu zhuštěné textové zprávy, se 

jeho dost rozvláčný a opisný osobní styl jeví poněkud paradoxně. Předpokládáme, že 

autor byl veden snahou o explicitní vyjádření a snad i ambicí co nejvíce se přiblížit 

formálním požadavkům na francouzský odborný text, který však vedle jasné a logické 

výstavby textu dbá i na zhuštění výrazu a pregnantnost vyjádření. 

 

Závěrem konstatujme, že diplomová práce Jiřího Vaňátka je na této úrovni 

univerzitního kurikula mimořádné kvality a rozsahu, proto je možné ji nejen předložit 

k obhajobě, ale zároveň doporučit jako práci rigorózní k získání prvního tzv. „malého“ 

doktorátu PhDr.  
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                                                                               Podpis : Renáta Listíková, oponent 

 

     


