
-r

UK PedF - Katedra francouzského jaryka a literatury

Posudek na diplomovou práci

Autorka diplomové práce: Lenka Brychová

Nrízev diplomové práce: Régions de France: Picardie et Nord-Pas-de-Calais

Vedoucí diplomové práce: PhDr. Eva Kalfiřtová

Diplomová práce posluchačky L.Brychové se týká francouzských reálii, jejich úlohy i

významu ve výuce cizího, fesp. francouzského jazyka. Reálie jako velmi stimulující

motivační faktor velice ovlivňují žéka a umoŽňují rozvijetjeho komunikativní schopnost a

vědomostni obzor. Žáů< se učí konfrontovat fakta, je veden k samostatnému kritickému

myšlení arczvijeni ústního projevu. Výuka reálií klade vysoké nároky na samotného učitele,

kteý musí bý nejen dobým ,jazykáÍemo', ale měl by Se dobře orientovat i v jiných

humanitních oborech (např.historii, filosofii, literatuře, umění, geografii apod.) Cílem

diplomové práce posluchačky L.Brychové bylo mimo jiné usnadnit práci učitele, tj. připravit

didaktický výukový materiál tak, aby byl pouŽitelný na ruzných stupních škol a stal se

dobým pomocníkem všem, kteří se věnují výuce francouzského jazyka a rcálii.
Diplomová práce pojednává o francouzských laajích Picardie a Nord-Pas-de-Calais. Je

rozdělena do dvou základnich ěásti, z nichŽ první zpracovává tuto severní oblast Francie

zrtwých úhlů pohledu tj. správní rozdělení krajů, geografické podmínky, hospodiířství,

dějiny a kultumí dědictví. Na relativně malém prostoru se posluchačce podařilo shromráždit

základní a pro školní účely vyěerpávající informace o této oblasti a stručně, přehledně a

zajimavě je zpracovat.

Druhá ěást diplomové práce je zaměřena didakticky. Je koncipována jako výukový materiál

vhodný k okamžitému použití v hodinách FJ na školách všech typů. Jednotlivé kapitoly této

didaktické části se vztahuji ke kapitolám části teoretické' ěimŽ autorka vývořila ucelený

soubor. Pro snadnou orientaci a vhodný výběr jednotlivých aktivit jsou cvičení označena

hvězdičkami podle naročnosti a doplněna o řešení. Studenti jsou systematicky pomocí

jednotlivých cvičení vedeni k tomu, aby jednak vstřebali a zapamatovali si informace o dané

oblasti, a zžrovei procvičovali jazykové kompetence a rozšiřovali slovní zásobu. Cvičení jsou

urěena jak začátečníkům, tak i pokroěilýrn studentům, kteří mohou pracovat s autentickými

literámími texty' coŽ vyŽadtfie hlubší znalost jazyka i širší historicko-kulturní vědomosti,



mohou pracovat i s filmem, což vyŽaduje pečlivou přípravu. Autorka navrhuje rtnné

možnosti, jak vyuŽít ťrlm ve výuce FJ a tím více motivovat studenty'

Diplomová práce L.Brychové je nápaditá' tvůrčí a osobitá a svědčí o svědomitém a

odpovědném přístupu posluchačky. Pokládám ji za velice přínosnou, zajímavou a v každém

směru obohacující, a proto ji doporučuji k obhajobě bez větších připomínek'

Přesto by se autorka během obhajoby své práce mohla zamyslet nad problematikou reálií při

výuce ciziho jazyka, popř. zhodnotit rozsah výuky reálií v hodinách FJ dle vlastní zkušenosti

(pedagogická praxe) avyužíti multimédií ve výuce FJ.
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