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Audiosložka ve vyučování češtiny jako cizího jazyka 

 

Jedná se o poměrně rozsáhlou diplomovou práci, která se zabývá nasloucháním ve výuce cizího 

jazyka. Práce je rozdělena do několika částí. V první části jsou podána teoretická východiska, autorka 

pracuje s českou i zahraniční odbornou literaturou. Ve výzkumné části jsou potom představeny 

nejpoužívanější (nejprodávanější) učebnice angličtiny a češtiny. Autorka svoji pozornost omezuje 

pouze na učební materiály, které studenty připravují ke zkoušce A2, a popisuje, jak se v jednotlivých 

učebnicích přistupuje k rozvoji poslechové kompetence. V závěrečné části jsou teoretické poznatky 

aplikovány didakticky, autorka nabízí čtenáři vlastní poslechové úkoly. Jejím cílem je rozšířit obzory 

českým učitelům tak, aby do výuky zařazovali i nové (dosud málo používané) typy úkolů. 

Domnívám se, že autorce se zamýšlený cíl podařil, v práci čtenář najde inspiraci pro výuku češtiny 

jako cizího jazyka. Porovnány jsou zahraniční a české učební materiály, popsány jsou proměny 

v přístupu k poslechovým úkolům v jednotlivých učebních materiálech.  

Za silnou stránku této práce považuji kapitolu nazvanou Praktická část, ve které autorka představuje 

vlastní poslechové lekce. Oceňuji, že autorka nezůstala u teoretického výkladu, ale snaží se sama 

prakticky využít zjištěné poznatky. 

Celkově mám k diplomové práci několik věcných otázek. Na straně 9 autorka uvádí, že v posledním 

čtvrtstoletí roste zájem o studium češtiny a vznikají nové lektoráty. Mohla by tedy autorka odpovědět 

na otázku, které zahraniční lektoráty vznikly v poslední době nebo nyní vznikají? 

Na straně 24 autorka píše, že v důsledku technických obtíží mají někteří učitelé tendenci nahrávky 

z hodin zcela vypouštět. Svoje tvrzení dokládá citací z publikace z roku 1984. Není takové tvrzení ale 

poplatné době vzniku? Můžeme po více než třiceti letech tvrdit, že dnešní učitelé nezařazují poslechy 

kvůli tomu, že je to technicky náročná činnost? 

Popis poslechových úkolů autorka doplňuje vlastním výzkumem, ve kterém uvádí, co si o jednotlivých 

úkolech myslí žáci a vyučující. Opírá se při tom o dotazníkové šetření, které provedla mezi žáky a 

učiteli. Vzhledem k rozsahu práce se domnívám, že tato část mohla být z práce zcela vypuštěna. 

Podle mého názoru je totiž výzkum pouze doplňující a netvoří jádro práce. Celkově se tohoto šetření 

zúčastnilo 18 učitelů a 16 studentů. Autorka obecně popisuje, kolik procent učitelů/studentů 

považuje daný typ cvičení za přínosný. Nebylo by ale lepší sledovat například, jací studenti 

považují/nepovažují za přínosné diktáty? Odkud pocházejí? V jaké jsou věkové kategorii? 

V prvním vlastním cvičení autorky je úkolem studentů doplnit spojky. Jsou ale spojky jenže, i když, 

ačkoli gramatikou probíranou na úrovni A2? 

V práci se vyskytuje několik překlepů. Najdeme je především v anglických citacích, což je 

pravděpodobně způsobeno nedostatečnou kontrolou anglického textu textovým editorem: str. 10: 

language sklil, str. 23: therefor, str. 33: carefuly, anoccasional. Překlepy se vyskytují i v českém textu: 

str. 45: poznámka 19 začíná dvojtečkou, str. 47: pňvodní, str. 81: sociefektivní, str. 92: výslovnti, str. 

106: k New English File. 



V práci najdeme i několik formulačních nedostatků, například formulaci na straně 112 nepovažuji za 

logickou, a tedy srozumitelnou: Ačkoliv tedy i tato učebnice má ještě řadu dílčích nedostatků, umístila 

bych ji na své stupnici už o trochu níž než Češtinu expres. 

Za největší nedostatek této práce považuji citaci odborné literatury. Autorovi rozsáhlé práce se může 

stát, že mu některá publikace ze seznamu použité literatury vypadne. Tady se ale jedná o jev, který se 

opakuje, řadu citovaných publikací v seznamu literatury čtenář nedohledá. Jedná se o tyto publikace: 

str. 9: Krashen (1982), Šebesta (2006), str. 14: Field (2008), Stračár (1961), Wilson (2011), str. 20: 

Rubinová (1981), Field (1998), Anderson (1995), Field (2011), str. 22: Jonová (2007), str. 26: 

Underwood (1989), str. 37: Fild (2009), str. 38: Richards (1983), str. 43: Palková (1994), str. 76: 

Valková (2013), str. 86: Brindley; Slatyerová (2002), str. 97: Filed (2009), str. 100: Adamovičová 

(2007). V literatuře je tato publikace uvedena pod autorkou Adamović (2007).  

Předložená práce je dle mého názoru zajímavá a pro obor přínosná, doporučuji ji k obhajobě. 

Vzhledem k formálním nedostatkům navrhuji stupeň hodnocení velmi dobře. 

V Praze dne 3. 9. 2015 

 

Jaroslav Mašín 


