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Audiosložka ve vyučování češtiny jako cizího jazyka 

 

Práce kol. Smrčkové se řadí k těm pracím, které postupně přispívají k analýze současné situace 

vyučování češtiny jako cizího jazyka (resp. čtyř s ním spojených komunikačních dovedností) a 

k rozpracování příslušných složek oborové didaktiky. Autorka se zaměřuje na didaktiku výuky 

v naslouchání, což je problematika zatím v didaktice ČCJ nedostatečně rozpracovaná a zároveň pro 

rozvíjení komunikačního přístupu k jazykovému vyučování velmi významná. Autorčina téma je tedy 

mimořádně aktuální, zejména z praktického hlediska.  

Rád bych hned úvodem konstatoval, že se autorka se svým úkolem vyrovnala velmi úspěšně. 

V teoretické části práce prokazuje, že se ve zvolené tematické oblasti velmi dobře orientuje – její 

seznam odborné literatury dokládá, že se důkladně seznámila s relevantní odbornou literaturou, 

převážně zahraniční (česká literatura k tématu je poměrně chudá), a detailní, vyvážená prezentace 

dosavadních výzkumů a didakticky orientovaných prací v této oblasti svědčí o tom, že ji také důkladně 

prostudovala a že o jednotlivých otázkách umí se znalostí věci a také samostatně uvažovat. Pokládám 

teoretickou část práce za velmi kvalitní uvedení do problematiky.  

V analytické části autorka podává výsledky analýzy učebních materiálů (primárně učebnic češtiny a 

angličtiny pro úroveň A2) z hlediska zastoupení a povahy aktivit směřujících k rozvíjení kompetence 

v naslouchání. Také tuto část práce považuji za dobře promyšlenou a kvalitně provedenou: autorka 

postupuje velmi systematicky a podává velmi plastický a detailní obraz zastoupení aktivit spjatých 

s nasloucháním v našich současných učebnicích pro sledovanou úroveň ovládání ČCJ.  

Třetí složkou práce jsou vlastní autorčiny příklady poslechových lekcí. Také tuto kapitolu hodnotím jako 

velmi zdařilou: návrhy T. Smrčkové jsou dobře promyšlené a zdůvodněné.  

Po formální stránce je text na velmi dobré úrovni; některé ojedinělé drobnosti lze nejspíše vysvětlit 

jako nezaznamenané překlepy.  

Předložená práce podle mého názoru plně odpovídá nárokům kladeným na práce diplomové; je dobře 

koncipovaná, dobře provedená a napsaná a přináší původní, originální a relevantní nové poznatky. 

Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. Pokládal bych současně za užitečné, aby byly 

některé části práce zveřejněny a tak zpřístupněny širší obci zájemců.  
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