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 Diplomová práce s názvem Specifika výuky francouzštiny jako cizího 
jazyka u dospívajících a dospělých studentů na úrovni začátečníků A1, kterou 
předkládá studentka Adéla Vlasatá, se zabývá tématem, které je vzhledem k 
současnému rostoucímu významu znalosti cizích jazyků a zájmu o ně i u dospělé 
populace, velmi aktuální. Proto již samotná volba tématu a zaujetí, se kterým je 
práce napsaná zaslouží ocenění.  
 

Adéla Vlasatá svou diplomovou práci napsala francouzsky a doplnila ji 
stručným českým résumé, které výstižně shrnuje výsledky, k nimž při 
zpracovávání látky dospěla. Ke zvolenému tématu přistupuje zodpovědně, 
vybavena širokým zázemím prostudované literatury (v bibliografii však 
postrádám alespoň jedno dílo J. – P. Cuqa, kterého autorka evidentně zná) i 
vlastními zkušenostmi, které získala během své, již několikaleté, pedagogické 
zkušenosti lektorky francouzského jazyka. 

 
Práce je rozčleněna do dvou hlavních oddílů. V teoreticky zaměřených 

kapitolách, které  tvoří stěžejní část práce a které jsou zpracovány spíše 
kompilační metodou, diplomantka vymezuje klíčové pojmy jako začátečník v CJ 
vyučování, koncept FLE, Společný evropský referenční rámec pro jazyky, 
seznamuje s jazykovou politikou Francie i s postavením francouzštiny v České 
republice. Velkou pozornost pak věnuje zejména analýze základních 
didaktických témat osvojování jazykových prostředků lexikálních, 
gramatických, fonetických i pravopisných a řečových receptivních a 
produktivních kompetencí. Představuje i několik učebních souborů FLE, z nichž 



detailně rozebírá v jejích kurzech používanou metodu Alter Ego. Svou analýzu 
zcela správně vždy provádí s ohledem na cílovou skupinu dospívajících a 
dospělých začátečníků v prostředí mimoškolního vzdělávání a s respektováním 
specifik této úrovně, definovaných v základních dokumentech Rady Evropy pro 
jazyky.  

 
Za velmi zdařilou považuji i praktickou část diplomové práce, kde Adéla 

Vlasatá prezentuje a komentuje výsledky dotazníkového šetření, které provedla 
mezi svými studenty, a které vhodným způsobem doplňují část teoretickou.  
Některá zjištění tohoto empirického výzkumu by mohla rozvést u obhajoby. 

 
Velmi oceňuji, že při své analýze autorka poukazuje i na nutnost 

individuálního přístupu u dospělých žáků, což dokládá posledními objevy 
z oblasti neurověd. V této souvislosti doporučuji, aby v rámci obhajoby 
objasnila pojem le caractère démonstratif (na str. 27 se setkáváme s nepřesným 
vymezením) a zamyslela se nad jeho aplikovatelností při výuce dospělých. Dále, 
aby vysvětlila, zda a případně kdy považuje za vhodné při výuce dospělých 
postupovat v intencích grammaire explicite (zdá se, že sama je vyhraněnou 
zastánkyní opačného postupu – viz str. 32, 33) a zda by doporučila seznamovat i 
začátečníky s různými styly a registry jazyka. è 

 
Závěrem lze konstatovat, že Adéla Vlasatá na odpovídající úrovni splnila 

cíl, který si vytkla a plně prokázala, že téma, které si pro svou práci zvolila, 
důvěrně zná. Její diplomová práce obsahuje řadu zajímavých poznatků, podnětů, 
hodnocení i závěrů,  proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím jako výbornou. 

 
 
 
 

 
 
 
V Praze dne 2. září 2012     PhDr. Silva Machleidtová 
         vedoucí práce  
 
 
 


