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Diplomantka si za téma práce vybrala výuku FLE na mateřských školách v České republice, přičemž si 
klade za cíl nejen zmapovat současný stav, ale komentuje a dokonce i navrhuje výukové materiály pro 
učitele FLE na tomto stupni školského systému. Je nutno předeslat, že diplomantka si vědomě zvolila 
téma, které nedisponuje velkým množstvím zdrojů, což jeho zpracování ztížilo. 
 
Diplomantka práci rozdělila do šesti kapitol, které se nejprve snaží o nastínění místa mateřské školy a tím 
pádem i možné výuky FLE ve  školském systému ČR. Tím autorka sleduje zejména poukázání na 
neprovázanost a nenávaznost celé soustavy. (Dle našeho názoru však zařazuje další kapitolu o systému 
francouzského školství navíc, byť se její místo v práci snaží v textu hájit). 
 
Ve střední části textu diplomanta vysvětluje situaci MŠ s výukou francouzštiny v regionu, tedy v Praze. 
(Bylo by zajímavé porovnat hlaví město s ostatními regiony.) Navazující kapitola pak vysvětluje pojmy, 
které při zkoumání výuky FLE na MŠ vyvstanou a diplomantka tedy udělala dobře, když se jim v práci 
věnovala. Pojmy bilingvismus, ranná výuka jazyka a přístupy k jeho osvojování jsou však tak široké, že 
se v kapitolách o nich musela diplomantka dopustit velkého zjednodušování, které nepřispívá k celkové 
přehlednosti textu.   
 
Nejpřínosnější tak zůstává zejména poslední část, ve které diplomantka analyzuje didaktické materiály 
vhodné k výuce FLE na MŠ v České republice. Navrhované aktivity jsou zajímavé a ve třídě jistě 
aplikovatelné, bohužel u jejich zadání chybí systematičtější popis (cíl, potřebný materiál, počet dětí apod.) 
Dotazník, respektive rozhovor se dvěma pedagogy by zasloužil širší a syntetičtější komentář, přesto i v 
publikované podobě přináší několik zajímavých momentů, zejména ve zprostředkování  porovnání učitelů 
s mateřským jazykem čeština a francouzština.   
 
Po formální stránce pak lze práci vytknout detaily (např. chybějící stránkování v obsahu), i podstatnější 
záležitosti, například sporadické citování pramenů, respektive neúplnou citační formu elektronických 
zdrojů (chybí datum). Též jazyk práce (francouzština) vykazuje časté morfo-syntaktické a stylistické 
nedostatky. Pro orientaci čtenáře pak na několika místech chybí shrnující pasáže, zejména na konci 
kapitol. Delší citované pasáže je nutno více okomentovat (např. str. 15 a 16).  
 
Práce celkově působí neharmonickým dojmem. Je škoda, že se autorce nepovedlo přenést do ní jasnost a 
přehlednost, kterou lze vysledovat v českém resumé na konci textu. I tak ji však s výše zmíněnými 
velkými výhradami doporučuji k obhajobě, zejména proto, že během přípravy textu prokázala 
diplomantka snahu a schopnost zlepšovat se a téma vyčerpat v mezích možností. 
 

 

   V Praze, dne 15. 9. 2009  

 

    Mgr. Tomáš Klinka 

 

 


