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     Diplomová práce Jany Korábové je jedna z mála diplomových prací zaměřených na didaktiku 
francouzského jazyka na prvním stupni ZŠ. Dle mého názoru je to navíc jedna z kvalifikačních 
prací, které mají ojedinělý přínos pro školní praxi. 
     Jana nabízí do hodin francouzského jazyka na 1. stupni ZŠ hru podobnou obecně známému 
pexesu, avšak didakticky upravenou a v několika jasně promyšlených variantách.  
     Jsem přesvědčen o tom, že diplomová práce Jany Korábové významnou měrou přispívá řadou 
cílů (v práci ostatně reflektovaných: rozšiřování slovní zásoby, chápání syntaktických vztahů ve 
větě i v textu atp.) k posilování komunikačního zřetele ve vzdělávacím předmětu. Důraz na živý 
jazyk je v podmínkách tradice české školy velmi žádoucí, neboť výuka cizího jazyka často 
sklouzává k formalismu. Tím, že Jana aktivity navrhla herním způsobem, v důsledku pomáhá 
dítěti utvářet si pozitivní vztah k jazyku i k reáliím. Hra navíc přispívá k trénování paměti (to je 
ostatně hlavním cílem tradičního pexesa); ta je v současné škole mnohdy nekriticky zavrhována.
     Aby však diplomová práce měla smysl jako celek vztahující se k didaktice oboru, bylo třeba
formulovat teoretická východiska (viz teoretická část práce), vlastní návrh hry ověřit v praxi, 
praktickou realizaci patřičně reflektovat a teprve z reflexe přinést závěry. To vše Jana zvládla 
v rámci požadavků na diplomové práce, oceňuji rovněž snahu o systematičnost a přehlednost
v praktickém návrhu; ten mohou učitelé francouzského jazyka bez jakýchkoli úprav ihned použít v 
praxi.
     Pro účely obhajoby doporučuji Janě krátce představit základní variantu hry a stručně shrnout její 
praktický přínos. Pro diskusní část obhajoby navrhuji Janě krátké zamyšlení, zda, v jaké míře a 
v jakých kontextech je výuka cizího jazyka vhodná již pro 1. stupeň české základní školy. 

     Práci Jany Korábové hodnotím jako výbornou, doporučuji ji k obhajobě. Přeji diplomantce 
mnoho úspěchů v dalším odborném i osobním růstu.

V Praze dne 13. března 2012                                                               PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.




