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Diplomová práce A. Kamenové se věnuje významné a ne vždy dostatečně doceňované 

problematice sociokulturní kompetence v cizojazyčné výuce. Diplomantka se zaměřila na 
míru získání zmíněné kompetence u jinojazyčných studentů přijíždějících na FF UK v rámci 
programu Erasmus a docházejících na jim určené kurzy českého jazyka. V této souvislosti je 
třeba ocenit užitečnost DP, její úzkou provázanost s vyučovací praxí a využitelnost jejích 
poznatků a závěrů pro zkvalitnění stávající situace a jazykové průpravy cizinců. 

Diplomová práce se skládá ze dvou částí, teoretické (program Erasmus, sociokulturní 
kompetence) a výzkumné (charakateristika výzkumu, statistické vyhodnocení a interpretace 
získaných dat). Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, jsou zpracovány pečlivě, 
obsahují všechny náležitosti odborného přístupu, zmiňují relevantní údaje a skutečnosti, je 
z nich patrné autorčino nevšední zaujetí zpracovávaným tématem. Diplomantka prokazuje 
náležitou znalost zkoumané problematiky, vychází z bohatě zastoupené odborné literatury, 
mnohé poznatky získané z dotazníkového výzkumu (řada z nich je velmi zajímavých a 
inspirativních) vhodně provází svým komentářem. 

Předložená práce je napsána na odpovídající jazykové úrovni, nemám k ní závažnější 
připomínky. Zmiňuji zde jen několik drobností, které ovšem nemají na celkové pozitivní 
hodnocení DP vliv: 

a) doporučuji neuvádět odkazy na odbornou literaturu do poznámkového aparátu, 
který je místy neúměrně rozsáhlý, např. s. 32, a psát citace kurzívou; 

b) je třeba sjednotit způsob psaní uváděných autorů (srov. s. 26n. Hasil – J. Hasil – Jiří 
Hasil); 

c) je třeba se vyvarovat ojedinělých pasáží nepříslušejících do odborného textu, např. 
s. 30 „Nebojíme se říct, že…“. 

Uvítal bych, kdyby se mohla diplomantka při obhajobě vyjádřit i k těmto momentům: 
1) Může z vlastní zkušenosti porovnat úroveň přípravného jazykového kurzu (a 

celkového přijetí) na některé z partnerských univerzit programu Erasmus a na FF UK? 
2) Uvažovala o otázce vlivu i jiných faktorů při formování sociokulturní kompetence 

účastníků programu Erasmus? (Jak odlišit, které poznatky má mluvčí z jazykového kurzu a 
které z každodenního života, např. pouštění staršího sednout v MHD, dávání spropitného aj.) 

3) Přestože autorka DP konstatuje, že je kvalita jazykové přípravy studentů programu 
Erasmus vyhovující (ve výsledcích průzkumu týkajícího se kvality sociokulturní kompetence 
hovoří o minimální 60% úspěšnosti), může doporučit určitá opatření ke zlepšení, zkvalitnění 
komunikační výuky ve zmiňovaných kurzech českého jazyka?  



Závěrem konstatuji, že diplomová práce Bc. Aleny Kamenové splňuje všechny 
požadavky na ni kladené, a doporučuji ji proto k obhajobě. Pokládám ji za velmi zdařilou, 
hodnotím ji jako výbornou. 
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