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Úkolem kol. Jany Duškové bylo formou vícečetné případové studie zjistit, zda a v jaké míře se 

v kurzech češtiny pro cizince uplatňuje vedle češtiny jiný zprostředkovací jazyk, jaké funkce plní a jak 

se k jeho vyučování staví lektoři a studenti; práce měla být orientována na kurzy češtiny pro 

začátečníky. Jde o téma aktuální, u nás dosud nezpracované a velmi potřebné v měřítku národním i 

nadnárodním. K využívání jiného zprostředkovacího jazyka, než je jazyk cílový, se současná didaktika 

druhého jazyka staví poměrně nejednoznačně, většinou se dnes přijímá názor, že jde o poměrně 

komplikovanou otázku, na niž nelze dát jasnou odpověď. Výzkumy, které měly k nalezení odpovědi 

přispět, však zatím rovněž nedospěly k spolehlivým zjištěním. Na domácím poli pak jde o problematiku 

jen velmi málo dotčenou.  

Kol. Dušková se pokusila k hledání odpovědi na otázku, zda a jak užívat ve výuce ČCJ jiného 

zprostředkovacího jazyka, analýzou současné výukové praxe, přesněji případovými studiemi 

založenými na analýze videonahrávek ve třech jazykových třídách a navazujících interview s jejich 

lektory a studenty a porovnáním výsledků těchto tří studií.  

Autorka se dobře seznámila s relevantní odbornou literaturou k danému tématu: o tom svědčí úvodní 

kapitoly: v prvních dvou kol. Dušková pojednává o obecnějších teoretických otázkách (jazyk vyučovací 

komunikace, volba jazyka v cizojazyčné třídě, zvl. ve vztahu k teoriím osvojování jazyka a vyučovací 

metodě), v třetí o otázkách metodologických, tedy především o různých přístupech k analýze 

komunikace v jazykové třídě. Tyto teoretické části práce odpovídají podle mého názoru obvyklým 

nárokům kladeným na práce diplomové, nemám k nim zásadnější připomínky.  

Rovněž analýzu, založenou na rozboru přepisů hodin (přepsaných podle mírně modifikovaných 

pravidel užívaných v korpusu DIALOG), považuji za dobře založenou a úspěšně provedenou. Výsledky 

analýzy shrnuje autorka v subkapitole 4.6, na ni pak navazuje závěr, číslovaný samostatně. Formulace 

v závěru jsou podle mého názoru zbytečně chudé; to neodpovídá zajímavému materiálu, který může 

čtenář nalézt ve vlastním textu práce.  

Po formální stránce má předložený text poměrně slušnou úroveň; vytknout lze snad některé 

neobratné formulace. Doporučuji práci J. Duškové k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře.  
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