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1.  Cíl práce                                                                                                                                        1 
- Cílem bakalářské práce je popsat základní charakteristiky výchovně vzdělávacího procesu ve francouzské mateřské 
škole, ukázat na podmínky, ve kterých se realizuje a na  několika  příkladech  konkrétních činností  přiblížit českému 
čtenáři  každodenní chod francouzské mateřské školy.   
  
2.  Zpracování obsahu     2 
 
- Členění práce do 5 kapitol je přehledné, struktura je dodržena.  Převládá deskriptivní způsob zpracování, patrná je 
snaha o maximální zpřístupnění  českému čtenáři (občasné, ne vždy zdařilé, překlady terminologie - záměr je dobrý, 
avšak chybí systém).  

3.  Formální a jazyková úroveň      2 
      práce s prameny a odbornou literaturou, citace - dodržení normy, členění práce, přehlednost,  
      stylistická úroveň    
 
-  Práce je napsaná česky a je doplněna francouzským résumé, přehledem bibliografie a bohatým seznamem textových a 
obrazových příloh, které vhodně dokumentují pojednávanou látku. Vytknout lze pouze nepříliš pečlivou jazykovou 
korekturu a místy neobratné formulace.                                                                                                                                                  

5. Přínos práce       1 
     přístup studenta k řešení zadané problematiky, iniciativa, samostatnost, odborný přínos,  
     využitelnost práce    
 
- Práce má široký záběr, autorka na výchovně vzdělávací proces ve francouzských mateřských školách nahlíží 
z různých úhlů pohledu, což jí umožnila svědomitá rešeršní práce i výsledky vlastního výzkumu provedeného formou  
dotazníkového šetření  a rozhovorů ve třech  francouzských a jedné české mateřské škole. Práce tedy může sloužit i jako 
vhodný podnět pro porovnání francouzského a českého předškolního vzdělávacího systému. Práce je zajímavá a 
přínosná, prozrazuje i autorčino velké osobní zaujetí pro zkoumanou problematiku. 
 

Otázky k obhajobě a další vyjádření , připomínky, náměty pro obhajobu práce: 
 
1) Vysvětlit základní charakteristiky v p řípravě budoucích učitelek mateřských škol. 
2) Zamyslet se nad otázkou senzibilizace k cizímu jazyku na úrovni předškolního vzdělávání.  
 
 
Navrhovaná známka: výborně 
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