
Posudek na diplomovou práci Bc. Martiny Kaushikové 

Reálie v učebnicích češtiny pro cizince z pohledu rozvoje interkulturní kompetence 

Kol. Kaushiková věnuje svou práci aktuálnímu tématu, totiž představení reálií v současných 

učebnicích češtiny jako cizího jazyka. Dané téma zpracovává na základě podrobné a systematické 

analýzy šesti učebnic, které patří dnes k nejužívanějším v kurzech úrovně B1, a podává k tomuto 

tématu celou řadu zajímavých a původních zjištění, především popisného charakteru. Lze tedy 

konstatovat, že její práce přispívá k zmapování zatím jen málo zpracovaného tématu v oboru 

aplikované lingvistiky, resp. didaktiky jazyka. 

Práce se člení klasicky na část teoretickou (kapitola 2, str. 8–33) a výzkumnou (kapitola 3, str. 34–95), 

k níž autorka přiřadila i subkapitoly věnované vymezení cíle a metodologii (str. 34–38). V části 

teoretické rozebírá autorka základní pojmy relevantní pro posuzování problematiky reálií, zejména 

pojmy interkulturní kompetence, interkulturní komunikace, předsudky a stereotypy, sociokulturní 

kompetence atd. Vychází přitom z relevantní odborné literatury, především domácí, a dobře se ve 

zvolené problematice orientuje.  

Učebnice pro analýzu autorka vybrala účelně na základě jejich doporučení ke zkoušce z českého 

jazyka na úrovni B1 k udělení českého státního občanství. Při vlastní analýze postupuje velmi 

systematicky: u každé učebnice podává nejdříve obecné základní informace, dále se věnuje 

způsobům prezentace reálií, prezentovaným reáliím z pohledu rozvoje interkulturní kompetence, 

z hlediska vztahu k popisu prahové úrovně češtiny jako cizího jazyka, poslední část pojednává o 

prezentaci reálií ve vtahu k výzkumným otázkám, které si autorka vytkla. Výsledky analýzy 

jednotlivých učebnic pak porovnává a rekapituluje v kapitole čtvrté a páté.  

Jde o práci se zřetelně deskriptivními cíli, dobře založenou a provedenou. Autorka přináší zajímavý a 

poměrně bohatý obraz prezentace reálií v dnešních učebnicích češtiny pro cizince a svým textem 

prokazuje, že je schopna odborné práce v oboru.  

Po obsahové i formální stránce odpovídá předložený text požadavkům kladeným na práce 

diplomové. Doporučuji ho k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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