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1.  Cíl práce   
  
Autorka stanovených cílů, daných již názvem práce, dosáhla (viz níže). 
  
 
2.  Zpracování obsahu  
     

Posuzovanou práci tvoří v logické a přehledné struktuře deset kapitol, které vhodně doplňuje kratší 
oddíl Příloh. 

 
   V první, teoretické, části, je v šesti kapitolách pojednána problematika sociálních a personálních 
kompetencí obecně, poté se zaměřením na prostředí české školy a okrajově i ve francouzském 
společenském kontextu. Autorka se zde sice dostává do značné míry na pole psychologie a obecné 
pedagogiky, na druhou stranu neopomíná uvedená fakta usouvztažňovat k výuce cizích jazyků.  
   V oddílu 3.4 (i posléze i na jiných místech), který pojednává sebehodnocení, postrádáme důležitou 
zmínku o významu formativního hodnocení. S tím souvisí absence posuzování, zda vybrané učebnice 
např. poskytují auto-evaluační testy a další prvky tohoto typu hodnocení. Při obšírnosti teoretické části 
bohužel nenacházíme rovněž ani zmínku o tzv. Evropském jazykovém portfoliu. Ocenění si ale 
zaslouží  autorčina snaha hledat příklady rozvoje uvedených kompetencí na příkladech konkrétních 
škol.  

 
   Do druhé části diplomantka soustředila výsledky vlastní analýzy čtyř učebních souborů (metod). 
Jejich sledování ztěžuje absence kriterií hodnocení jednotlivých částí učebnic. (Četbu poněkud 
komplikuje popis ve formě plynulého textu; je sice ve všech případech doplněn o shrnující tabulku, ale 
to nic nemění na tom, že četba této analýzy není jednoduchá.)  
   Popis vybraných aktivit se tak mnohde ocitá na hranici nesprávné interpretace, až spekulace, čehož si 
je autorka snad aspoň částečně vědoma. Ocenit je však třeba její zdravý postoj k implicitní roli 
vyučujícího, který může svou erudicí a kreativitou „napravit“ nedostatky činností navržených učebnicí, 
stejně tak jako její dobré úmysly zcela pominout.  
 
    V Závěru postrádáme završení logické úvahy o tom, že nižší stupeň pokročilosti neumožňuje rozvoj 
aktivit sledujících rozvoj zkoumaných kompetencí, nýbrž jsou přípravou zejména lingvistickou a 
interkulturní. Faktická připomínka: LFENplus2 není pokračováním A1, nýbrž A1.1., čili k dosažení 
A1 teprve směřuje. Porovnání s titulem úrovně A2 tak objektivitu výsledků analýzy snižuje. 
 

3.  Formální a jazyková úroveň  
       
   Po formální stránce neshledáváme žádné vážné nedostatky, vyjadřování autorky je na velmi dobré 



úrovni, a to jak po stránce stylistické, tak odborné. Díky provázanosti jednotlivých oddílů a vnitřním 
odkazům působí práce kompaktním dojmem. 

 
        Rozsah použitých zdrojů se dá považovat za nadprůměrný, odkazy na ně jsou zařazovány s 

důsledností. Přehlednosti by prospělo roztřídění zdrojů podle jejich charakteru. 
         

 
5. Přínos práce  
      

      Práce je dokladem autorčina vhledu do dané problematiky, cílevědomého směřování, zaujetí a 
poctivého přístupu při řešení zadaného úkolu. Svědčí rovněž o značné míře schopnosti aplikace 
souvisejících znalostí a dovedností získaných v pedagogických a psychologických disciplínách.  

Pr     Posuzovaná diplomová práce se může stát jedním z vodítek při výběru vhodné učebnice FLE. 
 

Otázky k obhajobě a další vyjádření, připomínky, náměty pro obhajobu práce: 
Viz připomínka o absenci pojednání o formativním hodnocení a EJP. 
 
 
Na základě výše uvedeného předloženou diplomovou práci k obhajobě doporučuji. 
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