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1.  Cíl práce    

 

Cíl práce byl splněn částečně, aplikace výuky čtení v předmětu francouzština jako mateřský jazyk 

(FMJ) na výuku téhož jazyka jako cizího (FCJ) je spíše nastíněna, než rozpracována.  

  

2.  Zpracování obsahu  

 

Práce je rozdělena do dvou celků. První, teoretická část, pojednává v pěti kapitolách na 30 stranách 

východiska pro část druhou, praktickou.  

Text má solidní strukturu, místy mu však chybí potřebná koherence. Určité pasáže působí jako 

mozaika z úryvků pocházejících z prvotní rešerše a často se tak setkáváme se shodnými 

informacemi prostřednictvím opisů. Někdy rovněž není jasné, zda autorka hovoří o škole české, 

nebo francouzské (oddíl 2.4-2.5). Na s. 38 a s. 39 si odporují tvrzení o vhodnosti použití metody 

počátečního čtení ve výuce FCJ. Celkově lze ovšem konstatovat, že v teoretické části není 

opomenut žádný důležitý prvek související s tématem práce. 

 

S terminologií je zacházeno poměrně dobře, někdy ale autorka zachází nedůsledně s výrazy čtení a 

četba, mísí pasáže obsahující výraz metoda ve významu a) učebnicový materiál, b) vyučovací 

postup; v souvislosti s výukou francouzštiny jako CJ postrádáme opozici termínů compréhension 

écrite x lecture, v textu nás naopak zarazí termín skript (s. 54). Na s. 40 došlo k záměně zkratek 

FLM a FLE. Na s. 47 se objeví termín genetická metoda bez důvodu uvedení nového výrazu a jeho 

vysvětlení. 

 

Ve druhé, skromnější, části praktické autorka popisuje a vyhodnocuje průzkum (ne výzkum, jak je v 

práci uvedeno) formou dotazníkového šetření ve francouzských školách, který je zaměřený na 

problematiku bakalářské práce. Vzhledem k počtu stran 6 tento oddíl vnímáme spíše jako poslední 

kapitolu práce, i když k nim náleží ještě 4 strany v oddíle Přílohy, kde jsou shromažděny výpovědi 

respondentů, francouzských učitelů primární školy, podle typu otázky. Bylo by jistě „čtenářsky 

vlídné“ uvést stejné výpovědi rovněž v jiném řazení tak, abychom měli k dispozici odpovědi 

jednotlivých respondentů pohromadě a viděli je v souvislostech bez složitého vyhledávání v řazení 

použitém. 

 

3.  Formální a jazyková úroveň  
 

- Práce je psána v češtině. Autorka se snaží o dodržení formálního stylu, ne vždy se jí to ale daří 

v rovině syntaxe (značná „kostrbatost“ některých souvětí) a lexika (např. akorát). Na mnoha 



místech je chybná interpunkce a zjevná absence vhodných konektorů, které by neposunovaly 

výpověď (např. s. 39-40). Jedna z hlavních částí, Závěr, utrpěla, zřejmě v časovém presu, jak po 

stránce obsahové, tak slohové (s. 52-53). 

- Co se výstavby textu týče, práce je vcelku dobře strukturovaná, což napomáhá její přehlednosti. 

Autorce do budoucna doporučujeme větší provázanost celků (např. zcela chybí přechod od části 

teoretické k praktické). Kapitoly a podkapitoly působí povětšinou mozaikovitě (viz výše), chybí jim 

tak potřebná sevřenost;  práci by rovněž prospěla proporční vyváženost všech oddílů. 

- Použité prameny považujeme za dostatečně bohaté, jejich rozřazení do dvou skupin bohužel není 

důsledné a ne vždy odpovídá normě bibliografického zápisu. Autorka se snaží respektovat citační 

povinnost, ne vždy se jí to však daří plnit důsledně.  

- V práci je třeba ocenit snahu o používání vnitřních odkazů a poznámkového aparátu.  

- Grafy jsou vhodnou součástí prezentace výsledků uvedeného dotazníkového šetření. 

- Formálně tato bakalářská práce obsahuje všechny požadované části. Francouzské Résumé bohužel 

postrádá popis výstupů. 

 

Napříště doporučujeme lepší plánování prací a pečlivější korekturu textu. 

4. Přínos práce  
 

Posuzovaná bakalářská práce poněkud utrpěla časovou tísní autorky, nicméně svědčí o její 

schopnosti pracovat samostatně, zorientovat se ve vybrané problematice a dodržet základní 

požadavky na daný typ práce. Ocenit je jistě třeba uvedení autentických výpovědí z prostředí 

francouzské školy. 

 

Věřme, že autorce posuzované práce vynaložené úsilí dalo hlubší vhled do dané problematiky, 

pochopení důležitosti didaktizace vztahu grafém-foném, stejně jako poznání potenciálních potíží 

českých studentů francouzštiny při vytváření žákovské dovednosti čtení.  
 

Otázka k obhajobě a další vyjádření, připomínky, náměty pro obhajobu práce: 

 

Vyjádřete se prosím blíže k poslednímu odstavci na s. 40 o používání shodných materiálů pro 

skupiny FCJ (FLM) a FMJ (FLE) a pokuste se vysvětlit, na jaká úskalí při volbě materiálů pro 

výuku FCJ narážíme.  

 

 

Posuzovaná bakalářská práce, přes uvedené výhrady, splňuje podmínky kladené na závěrečnou 

práci v oboru francouzský jazyk a literatura, proto ji k obhajobě doporučuji.  
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