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Bc. Jiří Vaňátko si za téma své diplomové práce zvolil oblast aktuálního jazykově-sociálního jevu v komunikaci 
- jazyk SMS. Jeho text navazuje na obhájenou bakalářskou práci, která se SMS věnovala po stránce 
jazykovědné. Autor se své závěry rozhodl prohloubit a rozšířit tak, aby je mohl použít v oblasti didaktické se 
zaměřením na jazykovou výuku (a to nejen francouzštiny, ale mezipředmětově i na další jazyky). Cílem práce je 
prozkoumat didaktický potenciál SMS z několika úhlů pohledu, přičemž ty akcentované jsou zejména oblast 
komunikační, sociokulturní a motivační (herní a kreativní prvek). Vytyčený cíl hodnotíme jako správný. 
Považujeme za hodnotné, když studenta zajímá kontinuita jeho práce a snaží se své závěry v čase 
přehodnocovat, doplňovat a rozšiřovat. 
 
 Práce je rozdělena na tři celky, které jsou, co se týče rozsahu, více méně vyváženy. První část se věnuje 
fenoménu SMS z lingvistického hlediska i jako sociokulturnímu fenoménu. Část druhá obsahuje úvod do 
didaktického zkoumání jazyka SMS. Třetí část pak analyzuje praktické využití SMS v aktuálních učebnicích 
francouzského jazyka. V příloze pak nalezneme část čtvrtou - detailně rozpracované aktivity těžící z textové části 
práce. Mimo tyto přílohy pak autor přiložil i bohatý obrazový materiál ilustrující pasáže z textu práce. Rozvržení 
práce je logické, autor postupuje od teoretického náhledu k praktickým závěrům, snaží se o detailní a komplexní 
prozkoumání zvoleného tématu.  
 
 Po formální stránce práce splňuje všechna kritéria kladená na tento typ práce, autor pracuje s aktuální a 
vhodnou bibliografií, správně cituje, textové části na sebe navazují a i jinak je z práce patrné, že rozpracovává 
úspěšně obhájený text předchozí (bakalářské) práce. Autor využil i zahraničních knihoven a cituje tak literaturu, 
která by byla v českém kontextu těžko dostupná, např. některé učebnice. Práce je psána srozumitelně, autor se 
snaží vždy podloženě argumentovat, nezakládá text na svých osobních dojmech či postřezích. Francouzsky 
psaný text obsahuje několik překlepů, ale jinak je bez závažnějších nedostatků. 
 
 Samostatné pozastavení si zaslouží autorův styl psaní, který je v přímém protikladu k tématu práce. 
Jazyk SMS, úsporný a zjednodušený, kontrastuje s bohatě strukturovanými větami a argumentačně propletenými 
spojeními, které tvoří základ psaní Bc. Jiřího Vaňátka. Pro čtenáře je text někdy až neúnosně "pomalý", plný 
čekání na poslední řádky odstavců či kapitol, kdy se konečně dozví závěr, názor, myšlenku... Autor se však dle 
mého názoru snažil 1) připodobnit text francouzsky psaným didaktickým publikacím, které se též často uchylují 
k rozsáhlým popisům a analýzám jinak jednoduchých jevů a 2) dokládá tak, že se nad tématem opravdu zamýšlel 
a zároveň před čtenářem nic neskrývá. V dalších textech bych přesto autorovi doporučil snahu o větší zkratku, 
která nemusí vždy ohrozit vědeckou hodnotu závěrů. 
 
 V závěru práce Bc. Jiří Vaňátko dospívá k tomu, že fenomén SMS lze smysluplně využít při výuce 
jazyka - a to nejen jako prvek motivace či ukázku francouzských reálií, ale i jako svébytný jev rozvíjející 
jazykové znalosti i dovednosti žáků. To dokazuje v deseti didaktických jednotkách, které připravil. S autorem 
souhlasíme a jeho text vidíme jako přínosný.  
 



 Vzhledem k délce i šíři celého textu mě při jeho čtení napadaly různé reakce či námitky, ke kterým se 
budeme moci vrátit při obhajobě, ke které práci doporučuji . Jako hlavní okruhy diskuze bych zmínil ty, které 
se týkají didaktické části práce: 
 
 1) V práci je často zmiňováno dvojí ukotvení SMS v rovině orality a zároveň písemného projevu. Která 
z těchto rovin je dle autora práce didakticky nosnější? Existuje nějaká logika, jak z jedné oblasti přejít ve druhou 
či kterou preferovat (dle úrovně jazyka, publika aj.)? 
 
 2) V práci je naznačen mezijazykový přístup k SMS, těžící ze znalostí mateřského a anglického jazyka 
před začátkem studia jazyka francouzského. Existují dle autora nějaká omezení tohoto přístupu, např. věkem či 
úrovní žáků? 
 
 3) Jednotlivé didaktické jednotky (pracovní listy) jsou zpracovány velmi pečlivě a s citem pro 
didaktickou situaci. Přesto: jde o aktivity vymyšlené "na zelené louce", nebo se inspirovaly autorovými reálnými 
zkušenostmi s výukou jazyků? Mohl by autor ještě jednou shrnout hlavní úskalí používání jím navrhovaných 
aktivit a zároveň vysvětlit, zda jde o samostatné jednotky, či v sobě obsahují jistou gradaci a návaznost od 
nižších po vyšší úrovně? 
 
 Poslední otázka posudku vychází z mé osobní zvědavosti: existují studie či statistické závěry o míře 
používání "jazyku SMS" v internetové či mobilní komunikaci? Rád bych se totiž dozvěděl, do jaké míry mladí (a 
ostatní) tyto jazykové kódy SMS/chatu opravdu používají a do jaké míry může jít o deklarovanou, ale v praxi 
možná méně rozšířenou záležitost.   
 
 
 

 

Dne: 22. 8. 2014 

Mgr. Tomáš Klinka 

 


