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Volba tematu je prvním aspektem práce, jež bychom chtěli positivně hodnotit – 

jedná se o kapitolu velice zajímavou předpokládající navíc celý systém specifických 

charakteristik, jež ovšem v diplomové práci nalézáme všechny vyložené a náležitě 

okomentované: diplomantka – v pozoruhodném srovnání francouzsko-českém – velice dobře 

nastínila situaci mateřských škol v systému učení cizímu jazyku, její roli zakladatele 

jazykových konceptů cizího jazyka se všemi implikacemi, velmi propracovaně představila 

metody užívané ve Francii a tamější didaktické materiály – to vše jako zdroj nové metody 

FLE aplikovatelné na mateřské školy v Česku. Samotné tato nová metoda je didakticky velice 

pozoruhodná – jediným jejím vytknutelným aspektem je, že se o ní v textu mluví sice jako o 

«invention», nikde vsak není naznačeno, jakého autorství je. 

Velice positivně hodnotime rovněž srovnání historických fasí výuky FLE na 

českých mateřských školách, jež v diplomové práci posloužilo jako inspirace pro směřování 

metod aplikov(ateln)ých na českém prostředí. 

Celkově positivnímu dojmu vzcházejícímu z obsahové stránky práce je velice 

naškodu její stránka formální: jazykových výtek můžeme adresovat příliš mnoho, jedná se o 

chyby nejrůznějších typů a závažností. Dalšími kritisovatelnými aspekty jsou i špatně zvolená 

označení citací, jež nedávají dostatečně najevo, kde vlastní citace začíná a kde končí, 

nekoherentnost terminologie od jedné kapitoly k druhé, chybná terminologie v některých 

pasážích, rozdílnost názvů kapitol v obsahu a ve vlastním textu, špatné rozvržení některých 

kapitol, jež bez úvodní věty, kde by to bylo naležitě vysvětleno, hned nabízejí jakási dělení 

situací, špatný systém odkazů k didaktickým materiálům, v němž není jasno, k jakému 

systému stránek citovaných zdrojů (zda k těm, které jsou přiloženy, a tak jak jsou přiloženy a 

nebo k původnímu jejich zařazení) vlastně odkazují, a – ve vlastních komentářích – některé 

strukturální záměny «fase mateřské školy» s «učebnicí, v ní používanou». 

Velice kladně na nás působí však koncepce i myšlenková šíře a záběr vlastního 

dotazníku, který hodnotíme jako velice přínosný. 



Diplomovou práci – se zmíněnými však silnými formálními výtkami – doporučuji k 

obhajobě. 
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