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Posudek vedoucí diplomové práce 

Předkládaná diplomová práce Bc. Šimůnkové je podle našeho názoru hodnotným příspěvkem o 
možnostech a potenciálu využívání písně ve vyučování českého jazyka pro jinojazyčné mluvčí. Vychází 
z perspektivy pedagoga a uživatele učebních materiálů a dokládá poměrně skromné využití písně 
v současných učebnicích češtiny jako druhého jazyka. Autorka mapuje stávající situaci, zapojuje 
problém využití hudby a písně do širších metodologických souvislostí, presentuje vybrané didaktické 
principy a nástroje, vytváří a testuje určité možnosti dalšího rozvoje v této oblasti.  
 

V tvůrčí části své práce autorka představuje vlastní výukové jednotky s komponentami obvyklými 

v tradici Komunikačního přístupu, jejichž jádrem je vždy jedna česká píseň, zvolená podle vybraných 

kriterií. K praktické části svého díla autorka vytvořila solidní teoretický základ jednak průzkumem 

hlavních rysů  a vybraných charakteristických postupů vyučování v rámci Komunikačního přístupu 

(kap. 2.2), jednak nástinem postavení hudby a písně ve vyučování druhého jazyka (kap. 2.3). 

Autorčino představení metodologického kontextu, pozadí a hlavních aspektů Komunikačního 

přístupu v kapitole 2.2 považuji za velmi podařené co do výběru relevantních zdrojů a propojení 

vývojových souvislostí, principů a konkrétních strategií.  

Teoretickou část považujeme za velmi přesvědčivě provázanou s částí praktickou. Příkladem může 

být popsání kontextualisace jako jednoho ze zásadních znaků vyučování v rámci Komunikačního 

přístupu (oddíl 2.2.2.1), odůvodňujících stavbu autorkou vytvořených výukových jednotek 

seskupených kolem písně v praktické části (3.2). Autorka pečlivě staví na obsahovém základu 

vycházejícím z tématu písně a v procvičujících komponentách jej rozvíjí směrem k předpokládaným 

komunikačním potřebám studujícího. Rovněž jednotlivé výukové komponenty uvnitř těchto jednotek 

seskupených kolem písní v oddílu 3.2 mají oporu v teoretické části práce, kde autorka nastiňuje jejich 

postavení v rámci Komunikačního přístupu.  

Na tvůrčí část práce Bc. Šimůnkové navazuje zkoumání přijetí těchto výukových jednotek studenty a 

vybraných aspektů jejich efektivity ve vyučování. K přesvědčivosti a komplexnosti diplomové práce 

Bc. Šimůnkové podle našeho názoru přispívá fakt, že  fungování vytvořených výukových jednotek 

vyzkoušela v praxi vyučování. Subjektivní hodnocení vybraných aspektů  tohoto typu práce studenty 

bylo zkoumáno pomocí dotazníkového šetření.  Vedle průzkumu subjektivní percepce výukových 

postupů provedla autorka průzkum zapamatování si jazykových prvků z daných výukových jednotek, 
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přičemž u lexikálních prvků autorka zaznamenala positivní výsledky, u gramatických prvků pak pro 

nejednoznačnost výsledků upustila od jejich zobecnění.  

Naše dvě otázky do diskuse jsou inspirovány autorčiným výzkumem dopadu výukových jednotek 

seskupených kolem písně.  Týkají se toho, jakým směrem by se mohl výzkum dále ubírat a 

zpřesňovat.  

 1) Jakým způsobem by bylo možné zjistit, jak cílový gramatický prostředek nyní přispívá ke 

komunikační kompetenci v cílovém jazyce? (Je možné načrtnout postup dokazující nejen znalost, ale 

dovednost využití cílového prostředku v komunikační aktivitě s výstupem smysluplným mimo 

výukovou situaci?) 

2) Mohla by autorka stručně navrhnout postup, který by výrazněji ukázal kontrast míry aktivního 

osvojení jazykového prostředku před jeho vyučováním skrze výukovou jednotku seskupenou kolem 

písně ve srovnání se stavem po osvojení tohoto prostředku?   

 

Praktický přesah diplomové práce v podobě autorkou vytvořených výukových celků soustředěných 

kolem písně ukazuje na dobré pochopení principů Komunikačního přístupu a zaujetí  zvoleným 

subjektem využití hudby a písně ve výuce. Považujeme je za kompetentní návrh využití písně ve 

vyučování češtiny pro jinojazyčné mluvčí.  

Navzdory některým přehlédnutím formálního charakteru oceňuji organizační a jazykovou obratnost 

autorky, projevivší se zejména jasným vyjadřováním a zřejmou provázaností jednotlivých částí práce: 

jak vlastních idejí s citacemi, tak širších celků textu, oddílů a kapitol.  

Diplomovou práci Bc. Pavly Šimůnkové považuji za celkově zdařilou, doporučuji ji k obhajobě a věřím, 

že na základě jejího průběhu bude moci být uvažováno o hodnocení Výborně.  

 

V Praze  dne 6.9.2017 Jarmila Valková 

 


