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1.  Cíl práce                                                                                                                                                        

  

Autorka si téma práce vybrala na základě osobní motivace spojené se zahraniční stáží, kterou KFJL každoročně 

pořádá ve spolupráci s ESPE v Angers, což povařuji za velmi dobrý počáteční bod jejího snažení. Ve svém 

textu, který nazvala Vývoj metod čtení ve Francii, se věnuje 1) principům a vhodnosti metod výuky čtení u 

mladších školáků (byť přesný věk v práci nikde explicitně neuvádí a informace v textu obsažené se týkají jak 

šestiletých dětí, tak adolescentů) a 2) vztahu mezi metodami výuky čtení ve výuce jazyka mateřského a cizího.  

Volbu cílů hodnotím jako velmi zajímavou, pro obecnou i oborovou didaktiku zásadní. Zejména kvůli druhému 

cíli však došlo k značnému nárůstu komplexnosti zkoumané oblasti. Snad by bylo vhodnější, aby si zvolila jen 

jeden z nich.  

 

2.  Zpracování obsahu                                                                                                               

  

Autorka práci zpracovala svědomitě, strukturovaně a s jasnou snahou o co nejsrozumitelnější odpovědi na 

otázky, které si zvolila. Ve většině kapitol se snaží citovat zdroje (mimo kapitolu 1.2, kde zdroje chybí), což je 

vzhledem ke složitosti tématu správné. Pokud se pouští do složitějších přehledových pasáží, např. v první 

kapitole, vždy se pokouší obecné informace vztáhnout k cílům, které si vytyčila. 

V rámci jednotlivých kapitol tedy autorka postupuje srozumitelně, i když např. v závěru kapitoly 3 na sebe 

některé odstavce příliš nenavazují. Stejně tak kapitoly 4 a 5.3 mi přijdou obsahově shodné a nerozumím, proč 

se informace o Ecole de confiance opakují. Srozumitelnosti práce by ale pomohly i pasáže, které by vysvětlily 

přechody mezi jednotlivými „velkými“ kapitolami. 

Důležité ale je, že autorka nikdy neodbíhá k jiným tématům a její text se opravdu věnuje tomu, co si vytyčila. 

K většině teoretických exkurzů také připojuje příklady, které dokazují, že tomu, co napsala, rozumí. Snad jen 

v kapitole 4.2 by právě konkrétní příklady evaluace čtení ve Francii byly to, co čtenáře opravdu zajímá. Bez 

nich kapitoly vyznívá trochu prázdně. 

Jedinou závažnou výtku k obsahové stránce tak vidím v nedostatečném zapracování rozdílných konceptů čtení 

a četby do textu práce. Autorka sice termíny v podkapitole 2.3 velmi správně odlišuje, v dalších částech je ale 

dle mého názoru často zaměňuje nebo čtenáře explicitně neupozorňuje na to, o kterém z nich jí právě jde (např. 

v kapitole 2.5 a v kapitole 5). Není proto jasné, zda došlo k jejich plnému pochopení. I proto bych se jim chtěl 

věnovat při obhajobě, viz otázka 1 tohoto posudku. 

 

3.  Formální a jazyková úroveň                                                                                                

 

Jazyková stránka textu je v normě, jak co se týče českého, tak francouzského jazyka. Práce sice obsahuje 

překlepy a občasné formulační nejasnosti, celkově jde ale o text srozumitelný.  

Formálně pak bakalářská práce obsahuje všechny potřebné části, včetně zajímavých příloh, na které se 

odvolává i samotný text. Kapitoly jsou členěny vhodně, citační norma i forma je jednotná.  

Detaily jako kapitola 4, která začíná uprostřed strany (nebo opakující se odstavec na druhé straně 

francouzského resumé) nejsou podstatné. Zarážející mi naopak přijde seznam zkratek ve francouzštině, 

přestože práce je psána česky.  

 

4. Přínos práce                                                                                                                              

I přes výše uvedené nedostatky, které ale nijak nevybočují z běžných problémů bakalářských prací, jsem 

přesvědčen o přínosu práce B. Markalousové, a to nejen pro ni, ale i pro další čtenáře. Autorce se podařilo 



zodpovědět si otázky, které si v práci položila, zkusila si realizaci dotazníkového šetření a dokázala podat 

srozumitelně poměrně komplexní téma, které se mimo oblast didaktiky či pedagogiky dotýká i jazykovědy 

nebo politiky v oblasti vzdělávání. Zajímavý je i získaný korpus odpovědí z dotazníku, který při pozorném 

čtení napoví mnohé o schopnosti sebereflexe učitelů a jejich vnímání materiálů, se kterými pracují. 

V neposlední řadě pak práce na textu autorce ukázala, na co si má dát pozor při psaní budoucích závěrečných 

prací.  

 

 

Bakalářskou práci Vývoj metod výuky čtení ve Francii doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky a náměty k obhajobě: 

1. Jaké termíny by odpovídaly pojmům četba a čtení ve francouzském jazyce? Dokážete uvést příklady 

z oblasti FLE, kdy jde o četbu a kdy o čtení? 

2. V práci se věnujete i otázce motivace, zmiňujete zejména tu pozitivní. Dokážete si při výuce čtení 

nebo četby představit zapojení i dalších typů motivace?  

3. Můžete zmínit či ukázat příklady evaluací z kapitoly 4.2? 
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