
Oponentský posudek diplomové práce Régions de France: Picardie et 
Nord-Pas-de-Calais Lenky Brychové 
 
Lenka Brychová představila ve své diplomové práci dva francouzské regiony, a 
to Picarii a Nord-Pas-de-Calais. 
Diplomová práce je postavena na dvou vzájemně navazujících oddílech, na 
teoretické části a na části praktické, která čerpá z víceméně statistických  
údajů předchozích stránek.  
Jak bychom předpokládali u tohoto typu analýzy, diplomantka řadí za sebou 
téměř vyčerpávající množství zeměpisných, historických a ekonomických údajů, 
dále je doplňuje informacemi z oblasti zemědělství, průmyslu, obchodu a služeb 
a přechází posléze na kapitolky kulturního zázemí a gastronomie. Dále 
připomíná oficiální používané jazyky, spisovatele a slavné osobnosti. Zastavuje 
se také u regionálních svátků a tradičních her.  
Rozsah a zpracování praktické části teprve odkrývá důvod, proč Lenka 
Brychová věnovala pozornost tak (zdánlivě) velkému množství údajů. Stávají se  
podkladem pro cvičení, která mohou nejenom posloužit svým charakterem 
k oživení či  ozvláštnění výuky francouzského jazyka, ale také k rozšíření 
přehledu pro učitele francouzského jazyka, či zájemce o tyto oblasti Francie. 
Tento praktický oddíl je také nejcennější částí diplomové práce Lenky 
Brychové, protože prokazuje její schopnost aplikovat teoretické, někdy bez 
dalších pomůcek ve výuce ty únavnější, znalosti a připoutat k nim takto 
pozornost žáků.  
Návaznost na kontext uváděného filmu jen zesiluje účinek výběru didaktického 
využití. Jednotlivá cvičení navíc vybízejí k vyhledávání dalších informací 
prostřednictvím  nejrůznějších pramenů, jako např. internetu. Zájem žáků či 
studentů upoutávají také další materiály, obsažené ponejvíce v DVD či CD. 
Jak uvádí L.Brychová, materiály lze použít spíše v hodinách nepovinné 
francouzštiny, ale vždy jistě záleží na úrovni žáků a zájmu ve třídě. Výhodné je, 
že vyučující není nucen sledovat a využít všech cvičení (rozsah je 18 lekcí), ale 
může vybrat takové aktivity, které by v dané možnosti nejlépe zapadly do výuky 
či ji doplnily. 
Daný materiál a na něm postavená cvičení mohou být navíc zdrojem dalších 
vědomostí a představují cestu k rozšíření obzoru i pro nefranštináře a žáky, kteří 
francouzštinu přímo nestudují. Cvičení a údaje by mohly být použity např. při 
různých školních soutěžích či zveřejněny ve školním časopise. 
Závěr: Lenka Brychová zpracovala téma diplomové práce nápaditým způsobem, 
vytvořila vlastně didaktický materiál pro práci ve škole. Diplomovou práci 
hodnotím kladně a doporučuji ji k obhajobě.  
Inspirována laděním práce předkládám následující doplňující otázky k obhajobě: 
1.  Ve kterých dalších městech oblasti se nacházejí další význačné katedrály 
(jmenován byl Amiens, Beauvais, Senlis, Laon)? 
2. Která květinka se stala symbolem válečných polí 1. světové války?   



3. Doplňte jméno známého sochaře a jeho díla v Calais, pohovořte o důvodu 
vytvoření sousoší. 
 
V Praze 14.1.2010                                          PhDr.Eva Müllerová, CSc.  
 


