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Oponentský posudek disertační práce Marcely Bryndové „Učebnice španělského jazyka: hodnocení 

na pozadí SERR“ 

Doktorská práce Marcely Bryndové (FFUK Praha 2015, 155 stran textu doplněného textovými a 

obrazovými přílohami, vypracovaná pod vedením školitelky prof. PhDr. Jany Králové, CSc.) se zabývá 

kvalitativním a srovnávacím rozborem učebnic španělského jazyka vydaných v Československu a 

České republice v období 1945 – 2008. Jak vyplývá z názvu práce, stěžejním cílem je popsat, do jaké 

míry odpovídají učebnice v současnosti používané v České republice parametrům stanoveným 

Společným evropským referenčním rámcem. 

Autorka ke zvolenému tématu přistupuje poměrně zeširoka a zmiňuje i základní teoretické a zejména 

historické aspekty výuky španělštiny na českém území. Významnou roli v celé práci hrají také 

svědectví a názory osobností, které v poválečném období výrazně ovlivnily didaktiku jazyků na 

českém území a zasadily se o vznik učebnic. Přepisy rozhovorů se třemi z těchto osobností tvoří 

přílohu k disertační práci 

V první kapitole autorka vymezuje témata a cíle práce. V druhé kapitole definuje učebnici jako 

základní didaktický prostředek a předkládá názory různých autorů na to, jaké funkce by měla 

učebnice mít a jaké parametry by měla splňovat s přihlédnutím k tomu, jak se mění podmínky pro 

výuku jazyků během historie. Ve třetí kapitole autorka velmi stručně nastiňuje milníky ve vývoji 

španělštiny a následně se věnuje vývoji vztahu mezi hispánskou a českou kulturou a postavení 

španělštiny v rámci výuky jazyků v Československu a poté v samostatné České republice. Tato 

kapitola rovněž hojně využívá svědectví významných představitelů české hispanistiky a 

iberoamerikanistiky. Čtvrtá kapitola pojednává o vzniku prvních českých učebnic španělštiny. Autorka 

zde využívá metodu orální historie a vychází především z výše zmíněných rozhovorů se třemi 

průkopníky na poli tvorby učebnic španělštiny (a francouzštiny) v českém prostředí, Josefem 

Hendrichem, Libuší Prokopovou a Vladimírem Rejzkem, jejichž životopisy rovněž tvoří součást této 

kapitoly. Pátá kapitola je věnována osobnosti učitele jakožto dalšímu klíčovému faktoru v procesu 

výuky cizího jazyka.  

Šestá a sedmá kapitola jsou v podstatě ústřední částí disertační práce, neboť právě v nich se autorka 

podrobně zabývá tématy vymezenými v úvodu, tj. charakteristikou a komparací učebnic. V kapitole 

šesté autorka předkládá porovnání šesti učebnic vydaných v časovém rozmezí 1954-2008 z hlediska 

jejich struktury, členění lekcí, terminologie užívané pro označení gramatických jevů (té je věnovaná 

samostatná podkapitola) a dalších charakteristik. V podkapitolách věnovaných jednotlivým 

publikacím rovněž charakterizuje cílovou skupinu a zpracovávaná témata. V poslední podkapitole se 

pak autorka zaměřuje na rozdíly mezi učebnicemi vzniklými v českém prostředí a učebnicemi 

„mezinárodními“ vytvořenými bez přihlédnutí k češtině (které však nejsou součástí podrobné 

komparativní obsahové analýzy). V této části se rovněž dotýká otázek souvisejících s metodikou 

výuky a rolí mateřštiny a případně překladu v učebním procesu. Konečně kapitola sedmá porovnává 

tři vybrané učebnice pro úroveň A1 z pohledu kompetencí a cílových dovedností definovaných 

Evropským jazykovým portfoliem. Autorka detailně popisuje, jakým způsobem každá z učebnic 

zpracovává požadovaná témata v jednotlivých kategoriích. Na závěr konstatuje, že všechny tři 

analyzované učebnice odpovídají parametrům stanoveným Evropským jazykovým portfoliem. 

Jak je patrné z výše uvedeného, po stránce tematické lze v dizertační práci M. Bryndové rozlišit dvě 

hlavní linie – jednak historický pohled na různé aspekty související s výukou jazyků a zejména 



španělštiny v českém prostředí, včetně různých metodologických přístupů, a za druhé samotnou 

obsahovou analýzu učebnic. Při zpracování prvně jmenované oblasti autorka využívá mimo jiné i 

metodu orální historie, která vhodným způsobem zpřístupňuje řadu cenných informací a zkušeností. 

Ocenit lze i výběr osobností, které rozhovory poskytly. Rozhovory rovněž dobře ilustrují, jak se ve 

sledovaném období vyvíjel celkový společenský kontext. Informace zprostředkované v rámci této 

první tematické linie mohou být přínosné pro studenty a badatele v oboru romanistiky a didaktiky 

obecně. 

Druhá tematická oblast zaměřená na analýzu učebních materiálů podává velmi detailní informace o 

obsahu a charakteru jednotlivých učebnic, a může tedy pomoci učitelům a případně studentům 

španělštiny získat orientaci v nabízených titulech. Tato část (a v podstatě celá práce) má čistě 

deskriptivní charakter a autorka k výsledkům své práce nepřidává jakékoli hodnocení ani nevyvozuje 

závěry ve vztahu k nejrůznějším didaktickým problémům, které jsou v práci zmíněny, ale není jim 

věnována hlubší pozornost (např. otázka metodiky, uplatňování tzv. přímé metody výuky, role 

překladu ve výuce). Práce tak otevírá témata, která mohou posloužit jako východisko pro další 

bádání. K přehledové funkci práce přispívá také velmi pečlivě zpracovaná bibliografie učebnic, 

slovníků a konverzačních a metodických příruček, která tvoří jednu z textových příloh k disertační 

práci (kapitola 10.1). 

Otázky k diskusi: 

1. V disertační práci není příliš podrobně vysvětleno, jakým způsobem byly vybrány učebnice pro 

analýzu zpracovanou v kapitolách 6 a 7.  

2. Autorka do srovnání nezařadila učebnice vydané mimo Českou republiku (tj. vytvořené rodilými 

mluvčími španělštiny), což je sice svým způsobem pochopitelné, avšak jejich zahrnutí by mohlo 

přinést zajímavé poznatky, pokud jde o metodický přístup, výběr a řazení gramatických jevů a témat 

apod. 

3. Ač se práce profiluje jako deskriptivní a v zásadě přehledová, možná by bylo vhodné některá 

zjištění okomentovat, případně dát výsledky analýzy do souvislosti s nejrůznějšími aspekty zmíněnými 

v jednotlivých kapitolách (např. role učitele, metodologie, vliv historického kontextu na podobu 

učebnice). 

4. Z práce nevyplývá, zda se autorka nějak zabývala rozšířením jednotlivých učebnic v rámci výuky 

španělštiny v ČR (tj. do jaké míry jsou jednotlivé tituly využívány na různých stupních vzdělávací 

soustavy apod.). 

 

Závěr 

Vzhledem k velmi pečlivému zpracování celého textu a vysoké informační hodnotě doporučuji 

dizertační práci Marcely Bryndové k obhajobě a navrhuji hodnocení „prospěl“. 
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