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Ve své diplomové práci představuje A.Vlasatá aktuální trendy v oboru didaktika cizích jazyků  
 
a prezentuje možnosti, jak je aplikovat ve výuce francouzského jazyka jako jazyka cizího, aby  
 
byly efektivní.  
 
Diplomová práce má dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se týká  
 
shromažďování pojmů, se kterými autorka pracuje. V teoretické části rozebírá dále zejména  
 
východiska jazykových prostředků a komunikačních kompetancí.   
 
Vymezuje pojem „začátečník“ a „jazyková úroveň A1“. Dále zohledňuje přínos  
 
neurolingvistických a psycholingvistických zkoumání. Soustřeďuje se na problematiku výuky  
 
francouzského jazyka u dospívajících a u dospělých studentů-začátečníků v rámci  
 
mimoškolního vzdělávání.  
 
V oddíle praktickém hodnotí výsledky dotazníků, které jsou jejich součástí, a doplňuje své  
 
úvahy.  
   
Autorka pracuje pro svůj výzkum s učebnicí Alter Ego a analyzuje vždy výsledky konkrétní  
 
skupiny žáků v rámci mimoškolní výuky. Ve svých úvahách vychází ponejvíce z vlastních  
 
zkušeností, které získala jako vyučující, proto také chápe potřebu individuálního přístupu  
 
k žákům, byť v tomto případě většinou dospělých. Z toho důvodu také připomíná objevy  
 
v oblasti neurověd. 
 
Závěr: 
 
Autorka se zaměřila především na analýzu hlavních didaktických témat osvojování, a to   
 
gramatických, fonetických, pravopisných i lexikálních. Dále věnovala  



 
pozornost  řečovým i produktivním kompetencím. Vymezila a definovala hlavní pojmy podle  
 
Evropského referenčního rámce. Všimla si přínosu současných objevů v oblasti neurověd pro  
 
teorii i praxi vyučování cizích jazyků.   
 
Závěry diplomové práce A.Vlasaté nejsou pouze výsledkem analýzy, kterou diplomantka  
 
provedla pro účely práce, ale předcházejí jim i zkušenosti z několikaleté praxe na jazykové  
 
škole, jež je potvrzují.      
 
Tím A.Vlasatá splnila cíl, který si stanovila a potvrdila současně smysl své učitelské praxe. 
 
Diplomovou práci d o p o r u č u j i   k  o b h a j o b ě  a  klasifikuji jako v ý b o r n o u.   
 
Otázky k obhajobě: 
1. Stanovte blíže období žáka, které je nejvhodnější pro výuku cizího jazyka (ad.s.37). 
 
2. Z hlediska aktivity a dominance hemisfér mozku při učení pohovořte o situaci u žáků-
leváků. 
 
3. Proveďte kontrolu členu-rodu u substantiva orthographe a opravte shodu s adjektivem (s. 
77 – 5x). 
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