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posudek vedoucího diplomové práce 

 

Diplomová práce Mgr. Toufarové se věnuje problematice, která bývá ve výuce 

jinojazyčných mluvčích nezřídka nedoceňována, a sice psané komunikaci. Tato skutečnost 

pak může být příčinou mnohých potíží cizinců v českém prostředí, neboť jejich písemné 

vyjadřování zpravidla za kvalitou ústního projevu výrazně zaostává. Je třeba mít na zřeteli, že 

komunikování není pouze mluvení. 

Diplomantka se v úvodní části diplomové práce (s. 10-32) zabývá teoretickými 

východisky studie (druhy komunikace, vyučovací metody cizích jazyků aj.). Jsou zvolena 

náležitým způsobem, autorčina pojednání však pokládám za příliš stručná, a proto nutně dosti 

povrchní a zkratkovitá. Daná bázová problematika vyžaduje podstatně větší prostor a 

podrobnější zpracování. 

V prakticky zaměřené části diplomové práce kolegyně Toufarová rozebírá 

lingvodidaktickou prezentaci zmiňované řečové dovednosti. Cenné je, že při rozboru 

učebních materiálů češtiny pro cizince uplatňuje své nemalé zkušenosti z vyučovací praxe. 

Problém však spatřuji v dosti schematickém přístupu k učebnicím. Analyzované učebnice 

jsou např. řazeny abecedně podle autorů, nikoliv např. podle náročnosti, podle předpokládané 

komunikační úrovně jinojazyčného uživatele. Při jejich hodnocení by bylo vhodné zaměřit se 

více i na stránku kvalitativní – mám na mysli náročnost a vhodnost jednotlivých cvičení, míru 

jejich kreativity aj. Bylo by rovněž přínosné sledovat, jak se s řečovou dovedností psaní 

pracuje ve výuce: je běžnou praxí, že se plně nevyužívají možnosti, které učebnice nabízejí 

apod. Určité výhrady mám také k místy příliš heslovitému způsobu prezentace (viz s. 37n. 

aj.). 

V případě lingvodidaktických doporučení v závěru DP by bylo vhodné odlišit, která 

z nich jsou formulována na základě rozboru učebnic češtiny pro cizince a která mají svůj 

původ v autorčiných zkušenostech z výuky cizinců. Návody na praktická cvičení pokládám za 

příliš skromné. Podstatnou měrou by bylo třeba rozšířit seznam odborné literatury a využít i 

zkušenosti a poznatky ze zahraničí. 

V diplomové práci nalézáme určité nepřesnosti, neobratná nebo vágní vyjádření, srov. 

např. s. 15 „pozitivní interference“, s. 35 „… počáteční fázi výuky, tedy úrovni A1 – B1“, s. 35 

„Některé výukové metody… upřednostňují práci s učebnicemi“. 

Celkově však konstatuji, že diplomová práce Dagmar Toufarové splňuje požadavky na 

ni kladené. Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako dobrou. Výsledné 

hodnocení bude záviset na průběhu obhajoby. 
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