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1.  Cíl práce                                                                                                                                                        

  

Autorka si za cíl své práce vybrala důležité téma spadající do oblasti obecné pedagogiky a zároveň výuky 

francouzského jazyka. Ve svém textu se rozhodla prozkoumat obsah francouzských učebnic a ukázat, do jaké 

míry rozvíjí pestrou paletu stylů a strategií žáků.  

 

Tento cíl považuji za náročný, zejména kvůli chybějícímu didaktickému základu v oblasti výuky francouzštiny, 

který Lucie Kroupová nemohla vzhledem ke kurikulu bakalářského studia získat. Na druhou stranu jde o cíl 

vhodný pro její další učitelskou přípravu.   

 

2.  Zpracování obsahu                                                                                                               

  

Práce je rozdělena na dvě obsahově vyvážené části. V první se autorka pokouší o teoretický exkurz, ve kterém 

popisuje rozmanitou oblast popisů a pojetí stylů a strategií v učení (nejen) cizích jazyků. Oporou jí je zejména 

práce Lojové a Vlčkové, dále pak popis dělení od Mareše. V části praktické předkládá autorka analýzu dvou 

učebnic a jejich metodických příruček (Amis et Compagnie 1 a Le français ENTRE NOUS 1). 

 

Teoretická část je po metodologické stránce zpracována vhodně, autorka se snaží vycházet z definic pojmů, 

které pak dále rozvíjí a zejména využívá v části praktické. Z důvodu složitosti tématu jsou však definice občas 

předkládány příliš stručně či není zcela jasná jejich propojenost s ostatními částmi práce, např. u odstavce o 

hodnocení na str. 17. Některé definice či pasáže by pak měly být v textu uvedeny dříve či přesněji, např. tvrzení 

že „strategie učení bývají chápány jako cílově orientovaná jednání“ (str. 18) nebo třetí odstavec na str. 22. 

 

Praktická (analytická) část je naopak povedená, autorka jednotlivé strategie v aktivitách dokáže odhalit a 

zajímavě popsat, čímž dokazuje své „profesní vidění“ či „všímavost“. Tohoto prvku si na práci cením nejvíce. 

 

Výsledkem analýz jsou i zajímavé tabulky a grafy, které jsou zpracovány pečlivě i přehledně. 

 

3.  Formální a jazyková úroveň                                                                                                

 

Po formální stránce práce obsahuje všechny potřebné části. K textu je připojeno francouzské resumé, které 

rozsahem splňuje požadavky na text kladené, zasloužilo by si ale ještě nejednu korekturu, při které by se mimo 

jiné sjednotilo používání Je nebo Nous. I toto resumé pak znovu odhaluje náročnost zvoleného tématu a jeho 

šíři – zejména na str. 64 na sebe jednotlivé odstavce příliš nenavazují a ukazují tak, že práce je složena z často 

ne zcela dokonale propojených pasáží.  

 

Jazyková stránka zejména teoretické části je pak největší slabinou textu. Autorka používá často až hovorové 

výrazy či slovní obraty, které jsou i nepřesné nebo ztěžují porozumění (kantor, je to oříšek, familiární, rozluštit 

úkol, ani v nejmenším aj.), někdy se o své analýze vyjadřuje jako o „povrchní“ (sic!) apod. 

 

Některé pasáže textu postrádají jasné uvedení zdroje (na str. 12 nahoře: „Z mnoha empirických výzkumů je 

známo, že například Asiaté mají jiné percepční preference, než například Arabové či Hispánci.“ nebo od str. 

13 do konce podkapitoly), celkově se ale autorka snaží citovat poctivě.  

 



V některých částech by bylo potřeba i doladit zarovnání odstavců či začátky podkapitol na nových stranách, 

což jsou ale v porovnání s předchozími výtkami jen detaily. Zvláštní je i použití odkazu přes „hvězdičku“ na 

str. 16.  

 

4. Přínos práce                                                                                                                              

Přínos práce Lucie Kroupové vidím v jasném důkazu, že současná výuka jazyků je pestrá a respektuje princip 

diferenciace. Zároveň práce autorce dovolila si uvědomit, že styl psaní je v přímém vztahu k míře 

srozumitelnosti i atraktivnosti popisovaných závěrů pro čtenáře. Sama sobě pak jasně ukázala, že je schopna 

vnímat výuku jako proces rozmanitý a přizpůsobitelný potřebám žáků. 

 

 

Bakalářskou práci Styly a strategie učení v učebnicích francouzštiny doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky a náměty k obhajobě: 

1. Rád bych se během obhajoby věnoval analýze aktivity z učebnic. Vyberte si jednu (z práce, ale je 

možné připravit i novou) a proveďte její analýzu. 

2. Jaké styly a strategie používá při učení sama autorka textu?  

3. Ovlivňuje orientace učitele v oblasti stylů a strategií jeho výuku?  
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