
OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE  

 

Autorka:   Bc. Jana Dušková  

Název práce:  Zprostředkovací jazyk ve výuce češtiny jako cizího jazyka 

Oponentka:  Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D. 

 

 

 Diplomová práce J. Duškové se zaměřuje na zmapování úzu v užívání zprostředkovacího 

jazyka v hodinách češtiny pro nerodilé mluvčí. Prizmatem upraveného Flandersova kategoriálního 

modelu, popisujícího interakci mezi učitelem a studenty prostřednictvím předem stanovených 

kategorií činností, sleduje autorka jazyk učitele a zároveň se pokouší na základě vybraných dílčích 

kritérií osvětlit motivy pro případné střídání / míšení kódů. Jak autorka na mnoha místech v textu 

zdůrazňuje, jedná se o kvalitativní výzkum a v tomto smyslu si práce neklade za cíl ověřovat předem 

stanovené hypotézy ani výsledky šetření zobecňovat, nýbrž chce stav výuky ve vybraných případech 

popsat a nabídnout podněty pro další analýzu. Předložená práce je volbou tématu i zpracováním 

výzkumné sondy velmi zajímavá, šetření podobného druhu, pokud je mi známo, nebylo dosud 

v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka realizováno a kvalitativní analýza shromážděného materiálu 

může posloužit jako základ a inspirace k dalšímu, podrobnějšímu výzkumu. 

 Práce se člení, jak je obvyklé, na část teoretickou a část praktickou. Slabším oddílem práce je 

podle mého názoru poměrně stručná část teoretická. Text je zde místy nesoudržný a v některých 

případech i ne zcela srozumitelný (např. s. 15 Modifikaci jazyka předchází nejprve volba jazykového 

kódu (angl. code choice), kdy učitel na základě různých faktorů, obecně můžeme říci, že záleží na 

tom, ke komu hovoří, kdy a proč, se rozhoduje, jaký jazykový kód zvolí.).  

 V oddíle 2.1 autorka obsáhle odkazuje článek Glenna Levina z r. 2003, v seznamu literatury 

však uvádí jeho monografii z roku 2011. Zároveň závěry Levinovy studie, domnívám se, mírně 

dezinterpretuje (s. 15: Zjistil, že učitelé používají L2 z více jak poloviny času svého verbálního projevu, 

že právě učitelé jsou častějšími uživateli L2.). Nezmiňuje totiž kontext jeho výzkumu (vyrovnat se se 

dvěma odlišnými přístupy k ne/užívání L1 v cizojazyčné výuce, které jsou primárně reprezentovány S. 

Krashenem a T. D. Terrellem na jedné straně a D. Atkinsonem, V. Cookem a jinými na straně druhé), 

pro který dílčí zjištění, že učitel užívá ve výuce primárně L2 nebylo ničím překvapujícím.   

 Kapitola 2.2 neprezentuje „některé teorie“ osvojování L2, jak se uvádí na s. 15.  Autorka na 

dvou stranách textu zmiňuje vlastně jen jeden model (komputační) vycházejíc při tom z textu 

disertační práce Dany Hánkové. Jako problematický vnímám fakt, že autorka nereflektuje bohatou (a 

dostupnou) zdrojovou literaturu zabývající se touto problematikou (srov. alespoň Ellis, 2003 aj.), že 

nezmiňuje širší kontext zmíněné teorie (jako klíčového kognitivního přístupu v poznání procesů 

osvojování druhého jazyka) a že poměrně neústrojně vedle stručné poznámky o komputačním 

modelu rozebírá hypotézy Stephena Krashena a následně přechází poněkud nekonzistentně 

k interakční hypotéze Michaela Longa. Autorka si zjevně v této pasáži vybírá teoretické podněty 

vztahující se k jazykové produkci učitele v procesu výuky, domnívám se však, že by bylo vhodné tuto 

část rozpracovat podrobněji a srozumitelněji.  

 V teoretickém oddíle autorka také prezentuje řadu zobecňujících tvrzení, která však neopírá o 

žádné příslušné odkazy. Např. je dokázáno mnoha výzkumy, že učitel v případě instrukcí nepoužívá 

takovou formu jazyka jako v komunikaci s rodilými mluvčími, ale jedná se o modifikovanou podobu (s. 

14); (z) většiny teorií osvojování cizího/druhého jazyka se jeví, že žák má být vystaven co možná 



největšímu vlivu CJ … (s. 18); … výraznými zastánci použití L1 ve výuce jsou představitelé sociokulturní 

teorie v rámci osvojování druhého/cizího jazyka, kteří tvrdí, že … (s. 21).  

 Na s. 21 autorka opomněla uvést vedle Bořilové (2005) a Holé (2005) další odborné texty, 

které se problematikou zprostředkovacího jazyka ve výuce ČJC podrobně zabývají (především 

Lukášová, 2011 aj.). 

 Jádrem práce je část výzkumná, která je tvořena třemi případovými studiemi analyzujícími na 

základě audiovizuálního záznamu, písemného protokolu a poznámek pozorovatele šest vyučovacích 

jednotek češtiny pro nerodilé mluvčí realizované ve třech různých kurzech. Tento oddíl otevírá 

kapitola 3 charakterizující zvolenou metodologii výzkumného šetření. Tato část je zpracována 

přehledně, autorka srozumitelně objasňuje vymezení kategorií, na jejichž základě budou 

shromážděná data analyzována. Kapitola 4 je věnována samotnému výzkumu. Zde velmi oceňuji 

práci, kterou autorka věnovala sběru dat, je třeba vyzdvihnout, že z náslechových hodiny byly 

pořízeny nejen videozáznamy, ale i polostrukturované rozhovory s vyučujícími a studenty. Zároveň je 

třeba kladně ohodnotit i práci na přepisu dat a jejich následnou analýzu. Doporučením pro příští 

výzkum může být vedle řízeného rozhovoru s vyučujícím/studentem i využití strukturovaného 

dotazníku (např. podle Levina 2003), který by umožnil porovnat učitelovu/studentovu představu o 

užívání L1 a L2 ve výuce s reálnou situací.  

 Výhrady mám k formálnímu zpracování jednotlivých případových studií, především oddíly 

Vybrané situace jsou, domnívám se, nepřehledné. Totéž platí pro části s analýzou záznamů rozhovorů 

s lektory a studenty. Uvítala bych jednoznačnější strukturu, přehledněji orientovanou na sledované 

kategorie a pokládané otázky. Zároveň v práci postrádám podrobnější souhrnné a systematické 

porovnání výsledků realizovaných sond. 

 V rámci práce se vyskytuje řada formulačně nejasných konstrukcí, prosím tedy autorku, aby 

se pokusila v rámci obhajoby vysvětlit vybrané 

- v úvodu práce (str. 9) konstatujete, že (n)aše pozornost se bude sice obracet na jazyk, který slouží 

jako komunikační prostředek v jazykové třídě, ale s ohledem na to, jak vlastnosti tohoto jazyka 

ovlivňují cíl cizojazyčné výuky. Jakou máte hypotézu o tom, že „vlastnosti jazyka jako 

komunikačního prostředku“ ovlivňují „cíl cizojazyčné výuky“? 

- na str. 19 uvádíte: Další významnou metodou ve výuce cizích jazyků je audiolingvální metoda, 

jejímž hlavním principem je princip jednojazyčnosti, tj. vyloučení L1 z výuky. Proto existuje hned 

několik důvodů – jednak problematika interference (tedy negativního vlivu L1), následně při 

použití L1 nemůže dojít k vytvoření zvyku při učení, a nevznikne tak žádný stimul při používání L2. 

Danému vyjádření nerozumím, můžete jej prosím vysvětlit? Domníváte se, že negativní transfer 

je primárně vázán na používání L1 ve výuce?   

- při analýze sondy bych doporučila opatrnější formulace při odůvodňování volby vyučovacího jazyka 

(např. v případové studii 1 říkáte, že „zásadním faktorem v tomto případě je postoj lektorky k volbě 

jazykového kódu a její přesvědčení o tom, co se mají studenti v kurzu takového charakteru 

naučit.“). Osobně se domnívám, že v tomto konkrétním případě hraje podstatnou roli fakt, že 

lektorka v podstatě neovládá MJ svých studentů a že studenti jsou Slované žijící již nějakou dobu na 

území ČR, nemají tudíž větší problém se základním porozuměním a použití L1 nevyžadují. Jaký je Váš 

názor? 

 Práce je vcelku dobře strukturována. Zasloužila by však pečlivější jazykovou korekturu, častěji 

se zde vyskytují formulační, popř. stylistické a pravopisné nedostatky, např. jen v případech hodného 

zřetele (s. 9); Mimo jiné nás také zajímají motivy, které vedly zúčastněné učitele k jejich volbě a 



ověřujeme faktory, které … (s. 10); Komunikace v jazykové třídě má své specifikace … (s. 11); V 

teorii i praxi se setkáme s mnoha názory a přístupy, většinou podléhající pojetí výuky ... (s. 15); 

Významnou roli v osvojování si cizího/druhého jazyka hraje tedy interakce, jak jsme zmínili výše, 

jelikož komunikace v jazykové třídě je právě mnohdy nahlížena jako interakce (s. 18);  pokud by se 

jednalo o rodilého mluvčího L2, měl by však mít velmi dobrou znalost L1 (s. 19); Nadále dodává, že 

žáci svůj L1 potřebují k ujištění (str. 20); Navíc zkoumáme diskurz jazykové třídy, kdy jazyková třída 

je chápána jako specifické sociální prostředí, zvolili jsme pro naše šetření kvalitativní výzkum (s. 24); 

Vzhledem k tomu, že se jedná o kvalitativní výzkum, není mu vlastní stanovit hypotézy předem… (s. 

30); Nadále studenti četli texty z materiálů … (s. 57); … ujišťoval se tak, zda rozumí otázce a 

odpověděl až po souhlasu lektorky (s. 60), V neposlední řadě zmíníme vliv jazykových znalostí 

lektora, kde můžeme pozorovat jistý vliv, ale nejsme schopni určit jeho rozsah  (s. 101); aj. 

 

I přes výše zmíněné výhrady se domnívám, že práce splňuje požadavky kladené na práce diplomové, 

proto ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D. 

 

V Praze 9.9.2015 


