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1.  Cíl práce   

      Autorka dodržela zadání problematiky, kterou si zvolila. Jako cíl si stanovila obecnou analýzu situace 
výskytu francouzské pohádky jako pedagogické didaktické podpory při výuce francouzského jazyka na 
českých ZŠ a SŠ. Prokázala i odstup získaný pečlivou prací se sekundární českou i mezinárodní didaktickou 
literaturou. 
 

2.  Zpracování obsahu 

     Markéta Stolínová se svého úkolu zhostila dobře. Právě problematika využití pohádek by si v českém 
školství zastoužila větší prostor. Autorka dokázala na základě své studie poukázat na logickou souvislost 
např. mezi čtením originálu, pochopením textu, aktivováním jazykových i tvůrčích schopností a 
poznáváním francouzské mentality a literární kultury. Zajímavá je závěrečná anketa. Je škoda, že se 
autorka nevěnovala i interaktivnímu využití moderních pohádek při výuce francouzského jazyka a 
nerozebrala specifickou problematiku ještě více s konkrétním návrhem ke každému tvůrčímu nápadu atd.

3.  Formální a jazyková úroveň 

      Práce je psaná česky, stylisticky je na dobré úrovni. Koncepce práce je zvolena vhodně a přehledně. 
Autorka pečlivě pracuje s prameny, nicméně u odborné práce by bylo jistě vhodné pracovat i s novější 
kvalitní sekundární francouzsky psanou literaturou, popř. se názorově vyhranit vůči některým dnes již 
překonaným statím (Ve fundované bibliografii převažují spíše internetové zdroje). Nápadná je 
rozkolísanost mezi didaktickým záběrem práce a snahou o tvůrčí literární přístup ;  

4. Přínos práce 

     Autorka odborně popsala vybrané okruhy z oblasti didaktiky francouzského jazyka (FLE). Tvůrčím 
zůsobem zpracovala literární texty francouzských klasických pohádek. Možná je škoda, že nenabídla více 
konkrétních samostatně vytvořených podpor, které by mohla zpracovat jako kreativní učebnici moderní 
francouzštiny na základě práce s klasickým literárním textem pohádek.   


