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1.  Cíl práce                                                                                                                                                        

Práce Soni Bielkové se zaměřuje na popis současných možností zapojování audiovizuálních materiálů do výuky 

francouzského jazyka. Téma autorka označuje za aktuální, k jeho volbě ji motivovala osobní zkušenost. Snahu zorientovat 

se a popsat aktuální stav v této oblasti považujeme za vhodný cíl, zejména s výhledem na návaznou učitelskou přípravu 

v magisterském studijním programu. 

 

 

2.  Zpracování obsahu     

Práce je napsána přehledně, jednotlivé kapitoly na sebe navazují. K přehlednosti přispívají i úvodní odstavce hlavních 

kapitol, byť bych čekal podobné odstavce i na jejich konci, tentokrát shrnující. Autorka by tak mohla text lépe provázat.  

Struktura práce je logická, přes historický exkurz se text přesouvá k metodologii práce s audiovizuálními dokumenty (a 

nikoli pomůckami, jak se můžeme dočíst v abstraktu práce), poslední kapitoly jsou věnovány konkrétním příkladům a 

inspiracím. 

 

Ve většině pasáží se autorka drží jak tématu, tak tematického zaměření kapitol. Snad jen první odstavec na str. 17 by 

podle mého názoru patřil spíše do úvodu či první kapitoly, ve které by měly být definovány základní pojmy, se kterými 

se v textu pracuje. V úvodu mi pak chybí informace o hlavních zdrojích práce, což je škoda, neboť se autorka opírá o 

vhodné i běžně citované autory (Cuq, Gruca, Puren aj.). 

 

V podkapitole 2.3.1 mi pak chybí konkrétnější příklady a ilustrace typu dokumentů, o kterých zde autorka píše. Nejvíce 

zarážející mi pak přijde nevěnování hlubší pozornosti hardwarové stránce použití audiovizuálních dokumentů, byť se 

k nim autorka v textu občas dostane (např. koncept BYOD).   

 

V praktické části bych pak očekával mimo zdroje didaktizovaných dokumentů i stručnou analýzu některých 

nedidaktizovaných. Autorka by tak dokázala, že rozumí aplikaci kritérií a typů, které v práci přehledně popisuje ve 

střední části textu. 

 

Poslední poznámka pak směřuje ke kapitole o „nekonvenčních“ způsobech práce s audiovizuálními dokumenty, která 

by mohla být nazvána spíše „production“, a být tak komplementární ke kapitole o „compréhension orale“. Tvorba 

vlastního audiovizuálního obsahu je dnes vcelku běžná a odpovídá nárokům CECRL v logice „approche actionnelle“. 

I vzhledem k množství zmiňovaných stránek a zdrojů bych u práce uvítal přílohy se souhrnem či ukázkami alespoň 

několika z nich. 

     

3.  Formální a jazyková úroveň                                                                                                

 

Po formální stránce práce obsahuje všechny potřebné části, nechybí česky psané resumé. Rozsah textu je v normě, 

kapitoly jsou členěny přehledně, byť by ty hlavní měly začínat vždy na nové straně. Práce je psána zejména 

z elektronických zdrojů, seznam použité literatury ale obsahuje i stěžejní tituly z oblasti didaktiky FLE.  

 

Práce je psána francouzsky, jazyková úroveň je dobrá. 

 

4. Přínos práce                                                                                                                              

 

Práce upozorňuje na několik zajímavých zdrojů, které mohou být inspirací pro začínající učitele. Zvolené téma předkládá 

srozumitelně, a to i v historickém kontextu. Pro autorku tak byla práce na textu jistě přínosem, ujasnila si pro ni důležitou 

a motivující oblast výuky jazyka. Z obecného pohledu vidím jako nejpřínosnější shrnutí metodologie použití 

audiovizuálních dokumentů a podchycení kontinuity (historie) zapojování audiovizuálních prvků do výuky. 

 



Bakalářskou práci L´utilisation des supports audiovisuels dans l´enseignement du FLE doporučuji k 

obhajobě. 

 

Otázky a náměty k obhajobě: 

1. Vysvětlete či ukažte, co byl „l'épiscope et le diascope“, které zmiňujete v historickém exkurzu první 

kapitoly. 

2. Jaká technologie dnes dokáže nejlépe zajistit „globalitu“ komunikace?  

3. Opravdu si stojíte za tím, že „tous les types et toutes les formes du document audiovisuel peuvent 

servir à atteindre les objectifs de l'enseignant“ ? (str. 21 dole) 
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