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Předložená diplomová práce z didaktiky má za téma vícejazyčnost a dotýká se otázek, 

které zajímají nejen odbornou, ale i širokou veřejnost v době, kdy se z evropského prostoru 
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stal multikulturní celek ajazykov~\l,angličtině silně dominují. Postavení němčiny slábne 

v Evropě i u nás. Zpřístupnění evropského pracovního trhu státům bývalého východního 

bloku a migrace obyvatel s tím spojená s sebou přináší zrněny i do pojetí vícejazyčnosti: ty 

kvúli nedostatečnému didaktickému vzdělání učitelů však zatím příliš nezaznamenáváme. 

Dokumenty jako Evropský referenční rámec sice obsahují celou řadu teoretických postulátú a 

taky dost detailně klasifikují cíle a rozsah dovedností na třech základních úrovních, zdá se ale, 

že je nutno - jako např. v našem prostředí - vymyslet cesty, jak povědomí o vícejazyčnosti 

prohloubit. Vícejazyčnost totiž implikuje didakticko-metodické přístupy, a ty je třeba 

kreativně domýšlet. Předložená práce si mj. klade za cíl takové návrhy představit. 

Práce představuje inteligentní kompilát z dostupných pramenů, definuje základní 

pojmy a má logické a přehledné členění. Seznamuje čtenáře se základními dokumenty 

(Evropský referenční rámec, Evropské jazykové portfolio) a výstižně představuje v nich 

obsažené metodické zásady. 

Čtenáře ovšem nejvíc zajímá česká situace a rozdílnosti našeho současného stavu v 

porovnání s jinými státy EU. K prvnímu aspektu se autorka dostává až na 64. straně práce. 

Mapuje situaci na vybraných školách v Praze a v Plzni, shrnuje výsledky dotazníků (ukázky 

v příloze), ale k vlastním kreativním návrhům se vyjadřuje pouze na čtyřech stranách, přičemž 

její vlastní návrhy jsou velmi všeobecného rázu. Bránu jazyků, eTwinning a Deutschmobil 

jistě v jejich kontextu jmenovat lze, ale kromě toho zde autorka měla více pohovořit o 

určitých metodických postupech, jimiž lze výuku pod zorným úhlem vícejazyčnosti 

koncipovat tak, aby se naplnily cíle Evropského rámce. 

Podivovat se nad neuplatňovanou propojeností cizojazyčné výuky v ČRje naivní. To 

by sami učitelé sami musili umět více jazyků a být lépe lingvisticky vyškoleni. (Je obecně 

známo, jak to vypadá s kvalifikovaností učitelů Cl na našich školách.) O to víc je třeba 

začínat s takto pojatou výukou již na VŠ, kde se vzdělávají budoucí učitelé. Je škoda, že se 

v práci nevzpomíná pražské tradice (navíc v roce, kdy uběhlo 100 let od založení Pražského 



lingvistického kroužku, který u nás výuku jazyků značně ovlivnil). Ta totiž k porovnávání a 

propojování znalostí CJ cíleně vedla! 

Z dotazníků respondentů lze samozřejmě vyčíst i jejich částečnou nevyzrálost a 

chvilkové zájmy (komická odpověď jako Altnordisch není vůbec komentována). Svědčí též o 

jejich nevyhraněnosti. 

Výhodu znalosti jednoho cizího jazyka jako výchozího k získání větší predispozice 

pro ovládnutí dalšího cizího jazyka by zasloužilo větší komentář. Výsledky dotazníku mohly 

být ještě zajímavější, kdyby byl býval rafinovaněji sestaven (porada se sociologem a 

vypracování dvou průběžných verzí, jak se to běžně dělá). 

Chybí také fundovaný komentář k prosazované "povrchní vícejazyčnosti", ježje 

jedním z cílů Evropské komise pro výuku CJ. 

Závěr: 

Práce působí dojmem, že autorka práci nevěnovala příliš velkou pozornost, soustředila se na 

nejnutnější informace. Jinak vcelku splňuje požadavky na diplomovou práci kladené, po 

formální stránce je v pořádku. Lze ji proto doporučit k obhajobě. Jazyková opomenutí jsou 

vyznačena v textu. 
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