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1.  Cíl práce                                                                                                                                                                   2 
dodržení zadání práce  

  - Cílem je popsat základní charakteristiky vzdělávacího systému ve Francii a v ČR, zachytit některá specifika 
současného vývoje  a pokusit se, alespoň v některých aspektech, o  srovnání obou systémů.   
 
2.  Zpracování obsahu       2 
      tvůrčí přístup, náročnost, originalita, způsob práce s daty a informacemi     
 
 - Práce má deskriptivní charakter. Po počátečním tápání, práce vyzrála do podoby celkem zdařilého dílka podávajícího 
ucelený pohled na problematiku. Struktura práce je dodržena, kladně hodnotím, že autor postupuje od vymezení 
pojmového aparátu a opírá se o mezinárodní klasifikaci  vzdělávacích programů SITE, členění kapitol je přehledné. 
Místy se zdá, že pozornost jednotlivým jevům je věnovaná spíš podle dostupnosti ke zdrojům, než podle důležitosti.                                                                                   

3  Formální a jazyková úroveň                                                                                                         2 
      práce s prameny a odbornou literaturou, citace - dodržení normy, členění práce, přehlednost,  
      stylistická úroveň      
 
 - Práce je zpracovaná ve francouzštině na velmi slušné jazykové i stylistické úrovni . Postrádám ale na konci résumé 
v ČJ, autor zřejmě zaměnil résumé a abstrakt (ten, i když výstižně podává informace o cílech a obsahu práce, by svým 
rozsahem spíš odpovídal résumé, v tom případě by však ale bylo nutno více rozpracovat závěry).                                                 

4. Přínos práce                                                                                                                      1 
    přístup studenta k řešení zadané problematiky, iniciativa, samostatnost, odborný přínos,  
     využitelnost práce  
 
   - Je pochopitelné, že tak široký záběr a složité téma školských systémů, zaznamenávajících navíc v současné době 
v obou zemích časté změny, nebylo možno v omezeném rozsahu Bc práce zcela vyčerpat. I tak ale svým rozsahem i šíři 
záběru předložená Bc práce přesahuje požadavky kladené na tento typ prací. Může být dobrým základem pro budoucí 
rozpracování. Je využitelná jako důležitý zdroj informací zejména pro studenty, ale i učitele FJ. 
 

Otázky k obhajobě a další vyjádření , připomínky, náměty pro obhajobu práce: 
 
1)  Upřesnit překlad do FJ:  - vyučovací předmět, filozofická fakulta, co to je IUFM 
2) Vysvětlit základní charakteristiky a orientace v přípravě studentů učitelství  na PedF UK 
 
Navrhovaná známka:  velmi dobře 
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