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Hodnocení práce:  
1.  Cíl práce                                                                                                                                                        
 Práce Soni Bielkové se věnuje využití audiovizuálních dokumentů ve výuce francouzského jazyka. Studentka si klade za 
cíl poukázat na dostupnost a různorodost audiovizuálních materiálů, přístupných zejména na Internetu, přičemž důraz je 
kladen na aktivity spojené s řečovou dovedností poslech s porozuměním. 
 
2.  Zpracování obsahu                                                                                                              
Celková úroveň zpracování obsahu odpovídá standardům bakalářské práce. Autorka se nejprve zabývá vývojem a 
využitím audiovizuálního dokumentu v tradičních metodologických směrech a přístupech a zmiňuje jeho místo ve 
Společném evropském referenčním rámci pro jazyky. Druhá část práce je věnována  definici pojmu „audiovizuální 
dokument“, jeho charakteristikám a různým typům, přičemž je brán na zřetel rozdíl mezi audiovizuálním dokumentem 
autentickým či didaktickým (didaktizovaným). Prostor je také věnován možnostem jeho zapojení do výuky 
francouzského jazyka, je nastíněn didaktický postup jeho možného využití, zmíněny jsou cíle, které mohou být jeho 
zařazením do výuky sledovány. Jedna z posledních kapitol pojednává o jeho vlivu na rozvoj řečové dovednosti poslech 
s porozuměním. V závěru práce jsou představeny nekonvenční druhy audiovizuálních dokumentů a rozličné internetové 
zdroje/nástroje, jež s tímto typem materiálu pracují.  
  
3.  Formální a jazyková úroveň                                                                                                
Práce obsahuje 46 normostran, je přehledně členěna do šesti kapitol, je doplněna úvodem, závěrem, česky psaným resumé 
a seznamem použité literatury. Jazyková úroveň francouzštiny, v níž je práce psána, je dobrá. Text obsahuje pouze 
ojediněle drobné gramatické chyby, překlepy, vyjadřovací nepřesnosti či neobratnosti. 
 
4. Přínos práce                                                                                                                              
Práce autorce umožnila zorientovat se v tématu, které ji zajímá a jež může představovat novátorský prvek ve výuce 
francouzského jazyka, který studuje. Přehledné zpracování popisu tématu, jeho usouvztažnění k rozvoji řečové dovednosti 
poslech s porozuměním, a zejména pak představení současných internetových portálů a dalších zdrojů představují dle 
mého názoru hlavní přínosy práce Soni Bielkové. 
Všechny výše uvedené prvky pak skýtají potenciál pro další prohloubení práce a přípravu závěrečné práce na dalším 
stupni vysokoškolského studia. 
  
 
Bakalářskou práci L'utilisation des supports audiovisuels dans l'enseignement du FLE doporučuji k 

obhajobě. 
 

Otázky a náměty k obhajobě: 
1. Jaký vliv má dle autorky věk učitelů a délka jejich praxe na využití audiovizuálních dokumentů ve výuce 
francouzského jazyka (respektive cizích jazyků)   ? 
2. Co lze podle autorky udělat pro to, aby učitelé tento typ dokumentu ve výuce využívali více? 
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