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Sylvie Maxová ve své diplomové práci představuje francouzský kraj Centre-Val de 
Loire v jeho celistvosti i s jeho specifickými rysy a zamýšlí se nad možnostmi didaktického 
využití získaných poznatků a obrazových materiálů pro rozvíjení řečových kompetencí žáků, 
zejména dovednosti mluveného projevu. Práce je napsána česky a je doplněna francouzským 
resumé, které výstižně shrnuje výsledky, ke kterým autorka při zpracování tématu dospěla. 

Diplomantka svou práci rozčlenila do dvou hlavních tématických částí. První tři 
kapitoly podávají obraz kraje z hlediska historického vývoje od doby nejstaršího osídlení až 
po současnost. Pozornost je zde věnována zejména nej slavnějšímu období v dějinách kraje -
renesanci - kdy v kraji vznikla řada zámků a oblast se těší mimořádné pozornosti 
francouzských králů. V dalších pasážích se autorka zabývá problematikou současnosti -
informuje o geografické, demografické i ekonomické situaci kraje a přechází posléze 
к otázkám kulturní antropologie, architektury, umění a významných osobností, jejichž život a 
dílo jsou s krajem Centre spjaty. Zajímavá - i když velmi stručná-je kapitolka o jazyce. 

Hlavní přínos předkládané práce však vidím ve druhé, didaktické části. Oceňuji 
především to, že více než podat ucelený přehled poznatků o kraji (což se jí mimochodem na 
odpovídající úrovni podařilo) se diplomantka snaží naznačit možnosti uplatnění těchto 
poznatků pro rozšíření slovní zásoby žáků a zejména při rozvíjení jejich produktivní řečové 
činnosti. Autorka kriticky poukazuje na skutečnost, že nácvik této dovednosti je na našich 
školách často zanedbáván. V řadě nápaditých a metodicky správně pojatých cvičení 
doporučuje různé možnosti nácviku mluvního projevu. Zohledňuje přitom princip gradace 
náročnosti a bere v úvahu nejen přístup čistě deskriptivní ale i pohled konotativní a 
interdisciplinární. Při obhajobě by se autorka mohla zamyslet nad otázkou hodnocení a 
opravování chyb při nácviku této řečové dovednosti. 

Závěr: Diplomová práce S. Maxové je napsána na odpovídající jazykové i odborné úrovni a 
z metodického hlediska je přínosná tím, že uvádí řadu konkrétních cvičení a aktivit, 
využitelných při výuce FJ a reálií. Doporučuji ji bez výhrad к obhajobě s hodnocením 
výborně. 
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