
Posudek DP Pavly Šimůnkové Písně jako doplňkový materiál k výuce češtiny pro cizince 

 

DP P. Šimůnkové se zabývá tématem, které – jak autorka sama přesvědčivě ukazuje – je ve 

výuce češtiny pro cizince opomíjené, ačkoliv písně ve výuce cizího jazyka mají značný potenciál. 

Mohou sloužit jako prostředek motivační, sociokulturní i jako autentický poslechový text (s. 9), 

přispívat k oživení výuky, celkové skupinové atmosféře, upevňovat vztahy mezi studenty a 

přibližovat učitele studentům (s. 32).  

Trochu mě v této souvislosti překvapuje, že se při práci s písní ve výuce primárně a převážně 

řeší aktivity založené na poslechu nahraných písní, méně se počítá s tím, že by studenti sami 

písně reprodukovali, a už téměř vůbec se nepočítá s tím, že by interpretem byl sám učitel. Přitom 

právě tento způsob podle mého názoru nejvíce stmeluje třídu a sbližuje studenty s učitelem, ač 

třeba vyváženě nenaplňuje všechny požadované složky komunikačního přístupu.   

Kompozice práce je promyšlená a vyvážená ve složce teoretické a praktické. V teoretické části 

autorka ukazuje, že se seznámila s relevantní odbornou literaturou (často cizojazyčnou), z níž 

však možná až příliš často cituje celé pasáže. Poněkud rušivě působí anonce následujících kapitol 

na konci kapitoly předchozí, které se hodí spíše do popularizačního textu, např. Dříve než se 

podíváme na bližší charakteristiku komunikačního přístupu (…), připomeneme historii 

komunikačního přístupu a okolnosti jeho vzniku (s.13) či V následující kapitole se podíváme na 

to, jak jsou tyto vlastnosti a potřeby v komunikačním přístupu realizovány (s.14). Rovněž 

desetinné třídění se v práci někdy míjí účinkem a bylo by lepší je nepoužívat; týká se to 

především oddílu 2.2.2., kde hierarchizace textu desetinnému třídění vůbec neodpovídá – např. 

v oddíle 2.2.2.1.2. se uvádějí komponenty kontextualizace, které se pak rozvádějí jako oddíly 

2.2.2.2., 2.2.2.3, v tomto oddíle následuje výčet dalších složek komunikačního vyučování, které 

jsou pak probírány jako oddíly 2.2.2.4., 2.2.2.5. atd. Poněkud mě zaráží autorčino tvrzení,  že 

téměř v žádném z analyzovaných učebních materiálů nenašla pobídku k párové či skupinové 

práci (s. 18), přitom učebnice Čeština expres (1) a myslím, že i další učebnice L. Holé, mají 

párová cvičení v podstatě v každé lekci.   

V praktické části autorka zúročuje své zkušenosti s výukou češtiny jako cizího jazyka i zájem o 

zefektivňování výuky. Její návrhy, jak vybírat píseň a jak s ní pracovat, jsou podnětné a jistě 

můžou být využity jako metodický materiál při výuce češtiny. Na výběr konkrétní písně i na 

způsob práce s ní samozřejmě můžou být názory různé (a jistě tu hrají roli osobní preference 

učitele i jeho osobnost a muzikální schopnosti), nicméně jako jistá univerzální metodická 

pomůcka může diplomová práce sloužit.  

Formální úroveň práce je dobrá. Drobné nedostatky najdeme při citacích sekundární literatury, 

objevují se chyby v interpunkci i vynechané segmenty slov, ale jde pouze o jednotlivosti, které 

nepřesahují únosnou míru. 

Celkově hodnotím DP P. Šimůnkové jako solidně zpracovanou a obsahově přínosnou, doporučuji 

ji k obhajobě a navrhuji podle průběhu obhajoby hodnocení výborně až velmi dobře.   

 

                                                                                                  doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


