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Lingvodidakticky zaměřená práce Anny Havránkové komplexně zpracovává téma slovní zásoby, a to 

nejen v českém, ale i v zahraničním, najmě francouzském kontextu. Obsáhlý francouzsky napsaný spis 

(148 s., 56 s. příloh) je rozdělen na dvě základní části, teoretickou (s. 11 – 95) a praktickou (s. 96 – 

130). Práce je opatřena pečlivě sestavenou a rozsáhlou bibliografií, vskutku vynikajícím závěrem a 

příkladným resumé. Součástí práce jsou dále přílohy (kopie analyzovaných cvičení a samostatně 

zpracované dossier tematického okruhu „rodina“). K práci je navíc přiloženo CD obsahující i nahrávky 

některých cvičení.  

Hned úvodem chci říci, že jde o práci mimořádně vyzrálou, přesvědčivou a perfektně strukturovanou. 

Autorka vykazuje vynikající orientaci v lingvistice i v oborové didaktice, což dosvědčují jednotlivé 

exkurzy do oblasti psycholingvistiky, neurolingvistiky, lexikologie, ale i do historie oboru, které jsou 

zpracovány s kritickým vhledem a vhodně doplňují základní cíl práce, jímž je zhodnotit, popsat a 

rozvážně promyslet výuku slovní zásoby. Práce je završena didaktickým zpracováním slovní zásoby 

tematického okruhu „rodina“. Autorka zohledňuje celou řadu metodologií, analyzuje dosavadní 

didaktický materiál, poukazuje na jeho slabé i silné stránky a nabízí řešení nová a neotřelá. Ve své 

analýze rozličných metod poukazuje i na přístupy u nás málo využívané, jako např. na tzv. 

„sugestopedii“ nebo na metodu komunitní. Práce je inspirativní dále tím, že ve velké míře zohledňuje 

mj. osobnost žáka, typ jeho inteligence, různé druhy paměti. V didaktickém zpracování materiálu 

zdůrazňuje zapojení smyslového vnímání do procesu osvojování si slovní zásoby, nepodceňuje ani 

práci s emocemi. Výsledek je velmi zdařilý a je jasné, že v osobě Anny Havránkové nachází didaktika 

francouzského jazyka velmi nadaného a lingvisticky fundovaného badatele. Jsem přesvědčen o tom, 

že by tato diplomová práce obstála i jako podklad pro rigorózní řízení. 

K úkolům oponenta patří však zejména poukázat na nedostatky. V této práci jich není proporčně 

přehršel, ale místy působí velmi rušivě a celkově vynikající hodnocení poněkud devalvují. Omezím se 

na jejich stručný a neúplný výčet: 

1) chyby v interpunkci (čárka před apod./atd.; absence čárky před francouzským etc.) 

2) stylisticky nevhodné samostatné užití ukazovacího zájmena ve funkci podmětu (např. Tyto 

(rozuměj nahrávky) slouží k lepší práci s výslovností…, s. 140) 

3) nevhodné či dokonce chybné užití francouzského gerundia (např. na s. 11) 

4) chybné formy minulých příčestí (např. na s. 22, 32) a občasná pochybení ve shodách (např. lobe 

temporale na s. 43; transfert interlangagière na s. 55; bon forme na s. 86) 

5) absence tečky za bibliografickými údaji 

6) špatný zlom mezi stranami 49 a 50 



7) opakované užití hovorových výrazů (např. spojení „être plein de“) 

8) chybné užití indikativu po spojce „bien que“ (např. na s. 53, 85) 

9) špatné užití předložek (např. Sous l’article il y a une formulation mensongère…, s. 88) 

Dále se chci zeptat, proč autorka používá opakovaně anglicismus „item“, je to opravdu nutné? 

Zdaleka zde nevypisuji všechny chyby, vyznačil jsem je (a místy i opravil) v tištěné podobě práce. 

Doporučuji autorce, aby se s mými korekturami seznámila a případně je zapracovala do errat.  

Závěrem chci poznamenat, že formální chyby v textu nebrání porozumění. Práce je perfektně 

strukturována, argumentace je vždy průkazná, autorka své teze a pozorování dokládá četnými 

příklady.  

Vynikající a vyzrálou diplomovou práci Anny Havránkové samozřejmě a rád doporučuji k obhajobě. 
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