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Název diplomové práce: Jeux de rôle en FLE 

Obsah a cíl práce. Cílem předložené diplomové práce bylo dle slov autorky (citováno 
z českého résumé s. 83): „představit „jeux de rôles“ neboli hru rolí ve výuce francouzštiny jako 
cizího jazyka (FLE), a to primárně s cílem ukázat její charakteristiky, přínosy a aktuální 
zastoupení ve výuce.“ Pokud se budeme držet takto definovaného cíle z českého résumé, 
můžeme konstatovat, že byl naplněn. Bohužel v samotném úvodu není o cíli práce zmínka 
žádná. Úvod začíná poněkud zvláštní polemizující formulí: „Il nous semble que la France est 
une culture de théâtre par excellence […]“, jejíž zařazení by bylo vhodné vyjasnit během 
obhajoby. Ve své podstatě oba dva první odstavce úvodu působí velmi nekoherentně vůči zbylé 
úvodní části. 

Formální aspekty práce. Formální úprava práce má řadu silných stránek, ale i závažných 
nedostatků.  
Práce je psána poměrně dobrou francouzštinou, s chybami se setkáme jen zřídka a jsou spíše 
stylistického rázu. Autorka správně odkazuje na literaturu, citace odpovídají normám. 
Bibliografické odkazování je vedeno pomocí odkazu na autora a rok vydání díla, dle normy 
APA se však před odkazem na stranu neuvádí „p.“. Rušivě působí použití velkého písma u jmen 
autorů, užití není nicméně proti normě, ale nebývá zvyklostí. Latinské zkratky ibid. a op. cit. se 
dle typografického úzu udávají kurzívou. Vyvarovala bych se taktéž psaní & v případě odkazu 
na více autorů, ve francouzském prostředí se spíše píše středník, nebo pouhé „et“. Není jednotný 
název práce ve francouzštině Jeux de rôle en FLE (uvedeno v SISu) vs. Jeux de rôles en FLE 
(titulní strana práce). Na titulní straně je také uveden chybně název afiliace: Ústav Románských 
studií. Velkým nedostatkem je grafické zobrazení komentářů schémat v kap. 4.3., které jsou 
místy naprosto nečitelné, alespoň v elektronické verzi uložené v SISu. Domnívám se, že došlo 
k mechanickém kopírování automaticky vyhodnocených dat internetové aplikace pro 
zpracování dotazníku. Možná stálo za zvážení, zda vše „nepřekreslit“ do excelového souboru. 
Název kap. 4.3. Résultats du sondage plně neodpovídá jejímu obsahu, neboť na s. 58 dochází 
k popisu metodologie, a ne k prezentaci výsledků. Podkapitola 4.3.6. měla být v číslování o 
stupeň výše. Celé pojetí dotazníku mělo být systematičtěji uchopeno a následně i vhodněji 
strukturováno co do rozložení kapitol.  

Hodnocení obsahu práce a náměty k diskusi. Diplomová práce je rozdělena na dvě části, 
teoretickou a praktickou, obě části jsou proporčně vyvážené. Teoretická část čítá tři kapitoly a 
věnuje se zejména vymezení základní terminologie, didaktickým metodám, dovednostem, které 



jsou v rámci JDR rozvíjeny, a nakonec jsou podtrhnuty i jednotlivé etapy zdárné přípravy JDR. 
Rozsah použité bibliografie je dostačující pro zpracování diplomového úkolu. 

Praktická část je uchopena jako jedna kapitola čítající několik odlišných tematických 
podkapitol. První tematický kruh je věnován aplikaci hry rolí ve vybraných třídách hodin 
francouzštiny. Druhé téma je zaměřeno na zastoupení her rolí ve vybraných učebnicích. Těmito 
učebnicemi jsou metody Saison a Génération. Zajímalo by mne, dle jakého kritéria byly 
vybrány právě tyto dvě. Proč nebyly do analýzy zařazeny učebnice z jiného nakladatelství, resp. 
i českého prostředí. Posledním tematickým oddílem praktické části je metoda dotazníku, jejíž 
nevhodné pojmenování bylo evokováno supra. U dotazníkové části postrádám základní osobní 
údaje pro stanovení profilu respondenta, jež bývají tradičně uváděny v rámci 
sociolingvistického šetření. Bylo by tím pádem možno porovnat rozdíly v užití a aplikaci 
zkoumané metody u mužů a žen, příp. dle věkové kategorie, regionálního spádu, apod. 
Kapitola, která prezentuje výsledky dotazníku žáků, je už naprosto ochuzena o jakékoli úvodní 
slovo, metodologii, profil žáka, aj. Na druhou stranu jsou formulované otázky obou dotazníků 
velmi pertinentní, obsahově koherentní, reflektují skutečně stanovené cíle a jejich vyhodnocení 
přináší zajímavé výsledky v rámci JDR ve výuce FLE. 

 

Celkový dojem z diplomové práce je přes výše uvedené výtky uspokojivý. Teoretická část je 
zdárně zpracována, uvádí řadu předních publikací z oboru. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky 
navazují a prezentují hlavní body problematiky. Několik výhrad bylo formulováno zejména 
k praktické části. Formální úprava grafů (v online uložišti v SISu) má závažné nedostatky, které 
dokonce brání plynulé četbě textu schémat. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře.  

U obhajoby prosím o zodpovězení otázek formulovaných v textu posudku. 

 

 

V Praze dne 1. 6. 2018    Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. 


