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Francouzsky psaná diplomová práce Bc. Anny Havránkové se věnuje jednomu z jazykových prostředků, slovní zásobě, a to 

z komplexního úhlu pohledu. Autorka si klade za cíl prozkoumat oblast vocabulaire teoreticky a své poznatky pak aplikovat na 

vlastní didaktickou tvorbu. Problémy spojené s volbou tématu i cíli si uvědomuje, šíři tématu se snaží řešit svědomitým studiem a 

především výkladem literatury, a to jak české, tak zejména zahraniční provenience. Tomu odpovídá jak rozsah práce, tak rozsah 

citovaných publikací, přičemž obě tyto vlastnosti práce lze označit za nadstandardně rozsáhlé. Otázkou, který řeší tento posudek, 

tak zůstává, zda a jak dokázala diplomantka složité téma zpřístupnit čtenáři tak, aby se v něm neztratil, sobě pak tak, aby 

dokázala naplnit cíle textu, tedy využít teorii k praxi. 

Autorka dělí text logicky na dvě části, teoretickou a praktickou. Ty jsou k sobě v poměru přibližně dvě ku jedné. Při bližším pohled 

se však ukazuje, že závěrečné kapitoly teoretické části (kapitoly 8 a 9) odkazují spíše k praxi výuky cizích jazyků, čímž se praktická 

část v porovnání s teoretickou vyvažuje - jak rozsahem, tak svým místem v logice textu diplomantky.  

Teoretická část, tedy v naší interpretaci členění textu kapitoly 2 až 7, je pro čtenáře částí neoddiskutovatelně nejsložitější. 

Autorka se zde věnuje oblasti slovní zásoby optikou čisté lingvistiky (kapitoly 2 a 3) či historie didaktiky (rozbor metod v kapitole 

5), předkládá exkurz do kurikulární tematiky (kapitola 6 se věnuje oficiálním souborům lexika používaným při tvorbě didaktických 

materiálů) a zabývá se i oblastí soudobou, psycho- a neurolingvistikou. Lze si snadno představit, že každá z těchto oblastí by 

stačila na samostatnou diplomovou práci, avšak vzhledem k cíli, který si autorka klade – tedy vytvoření didaktického materiálu 

na základě teorie, jí jiný postup zřejmě nezbýval. Navíc si lze v textu ověřit, že předkládané informace diplomantka pouze nevrší 

a že o nich dokáže přemýšlet a vidět v nich systém – to dokládá zejména v souhrnných pasážích na konci kapitol, kterých si 

ceníme a bez kterých bychom míru autorčina vhledu jen těžko posuzovali. Závěry kapitol slouží i k vnitřní organizaci textu a 

dovolují čtenáři orientovat se v autorčiných myšlenkách. 

Přechodová pasáž, tedy kapitoly 8 a zejména 9, představují místo slovní zásoby v konkrétněji pojatém prostředí vyučovacího 

procesu. Na rozdíl od předchozích stran obsahují tyto kapitoly i praktické rady a návody, jak se slovní zásobou pracovat a na co si 

při její didaktizaci dávat pozor. Je ale škoda, že aktivity, které od strany 75 navrhuje, nejsou odcitované. Nelze pak posoudit, zda 

jsou autorským počinem diplomantky, zda jsou odzkoušené v rámci odborné literatury apod.    

Třetí část práce se nejprve věnuje analýze současných specializovaných titulů na výuku slovní zásoby a následně představuje 

vrchol práce, vlastní zpracování tématu rodina (před samotným rozborem těchto částí poznámka k termínu circuit, který autorka 

na straně 96 používá - autor tohoto posudku se s ním pro oblast slovní zásoby ještě nesetkal, sám by volil slovo domaine nebo 

thématique. Jde o termín z některého z citovaných děl?). Analýza sedmi vybraných publikací je provedena detailně a pečlivě, 

závěry rozboru jsou zajímavé a autorka dokládá své pochopení tématu i souhrnnou tabulkou v přílohách. Otázkou zůstává, do 

jaké míry jsou tyto publikace používány při výuce a zda by nebylo vhodnější analyzovat např. otázku slovní zásoby v učebnicích. 

Pro cíl práce je však autorkou zvolený postup relevantní.  

 

Druhá část prakticky orientovaného vyústění textu diplomantky pak obsahuje vlastní adaptaci nashromážděných poznatků ve 

formě obsáhlého a (opět) komplexního souboru aktivit. V něm nalezneme aktivity věnující se všem řečovým dovednostem, 

autorka se dokonce pustila do tvorby i nahrání autorských poslechů. Celek dossier působí provázaně a odpovídá předchozím 

poznatkům (což byl jeden z cílů, který autorka několikrát opakuje). Zpracování je navíc okořeněno dávkou humoru a kreativity, 

která však nebrání v použitelnosti materiálu. 

 

V závěru již jen autorka rekapituluje své závěry, k čemuž si vypůjčuje otázky z úvodu práce. Zamyslet bych se chtěl jen nad 

poslední, pátou otázkou – je dle mého názoru těžko zjistitelné, zda je autorčin dossier použitelný, pokud nikdy použit nebyl. Jak 

by diplomantka postupovala (myšleno vědecky pojatým výzkumem), pokud by chtěla validnost její práce potvrdit či vyvrátit? 

 



Po formální stránce práce obsahuje všechny potřebné části, včetně autorských audionahrávek v příloze. Jazyk práce je 

srozumitelný, ne sice bez občasných překlepů a chyb, ale zcela v normě tohoto typu textu. 

 

Jako otázky (mimo výše uvedené) pro autorku do diskuse během obhajoby, ke které práci doporučuji, vybírám tyto: 

 

1) V textu zmiňujete několik pokusů o výběr slovní zásoby před FF v šedesátých letech minulého století, ale neuvádíte, kdy k nim 

došlo. Mohla byste je časově zařadit? 

 

2) V praktické části zmiňujete hlavní opěrné body z teoretické části pro tvorbu aktivit. Které z těchto teoretických poznatků se 

Vám nejhůře využívaly? Nezdají se Vám např. požadavky na zápis slovní zásoby tak, jak je uveden na straně 84, jako v praxi běžné 

školy nesplnitelné či alespoň nepraktické?  

 

 

 

Dne 10. 5. 2015 

Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. 

  


