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1. Cíl práce

1

- Autorka si vytyčila jasný cíl: popsat a pokusit se zhodnotit hlavní charakteristiky a fungování francouzských lyceí
všeobecného zaměření, porovnat je s jinými typy liceí a poukázat na některé aktuální problémy ve světle současné
reformy francouzského školství.

2. Zpracování obsahu

2

tvůrčí přístup, náročnost, originalita, způsob práce s daty a informacemi
- Členění kapitol je přehledné, struktura práce je dodržena. Převládá deskriptivní způsob zpracování, i když autorka
nejednou dokazuje schopnost vlastního pohledu na zkoumanou problematiku. a snahu zaujmout hodnotící přístup., např.
v pojednání o francouzské maturitě.

3. Formální a jazyková úroveň

1

práce s prameny a odbornou literaturou, citace - dodržení normy, členění práce, přehlednost,
stylistická úroveň
- Práce je napsána francouzsky, a to na velmi pěkné jazykové i stylistické úrovni. Je doplněna českým résumé,
reprezentativním seznamem použité literatury a přílohami, které vhodně dokumentují některé pojednávané pasáže.

5. Přínos práce

1

přístup studenta k řešení zadané problematiky, iniciativa, samostatnost, odborný přínos,
využitelnost práce
- Autorka prokázala schopnost samostatného a koncepčního přístupu ke zkoumané látce i potřebnou erudici,
shromáždila mnoho zajímavých informací a popsala řadu aktuálních a pro učitele důležitých skutečností. Její
bakalářská práce je zajímavá a přínosná. Může být dobrým základem pro další rozpracování , jak o tom ostatně autorka
sama uvažuje.

Otázky k obhajobě a další vyjádření , připomínky, náměty pro obhajobu práce:
-

Objasnit novou koncepci přípravy budoucích učitelů lyceí všeobecného zaměření
v souvislosti s probíhající reformou Luc Chatel.
Se kterými konkrétními problémy, které popisuje např. na str. 40 – 43, se při své
návštěvě některých škol ve Francii setkala. Lze porovnat se situací u nás?
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