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Obsah práce. Předmětem předkládané diplomové práce je představení činnosti 
Francouzsko-českého klubu na Kladně, se zaměřením především na jazykové kurzy pro 
veřejnost. V první části práce autorka podává velmi zajímavé informace o historii a rozsahu 
aktivit Francouzsko-českého klubu na Kladně, tuto část doplňují přílohy na str. 65-69. Druhá 
část práce je věnována specificky představení jazykových kurzů, které klub organizuje, včetně 
charakteristiky typu publika; do této části je pak zařazeno představení dvou učebnic (Alter ego 
a On y va), které se v těchto kurzech používají. Závěrečnou část práce tvoří návrh vyučovací 
hodiny věnované výkladu a nácviku dělivého členu na základě učebnice Alter ego.

Formální náležitosti práce a její úprava. Práce je psána přehledně, jazykové chyby 
a překlepy jsou vzácné; jedná se spíše o nedostatky v syntaxi (např. věta na str. 11 začínající 
Součástí výměnného pobytu...). Text je doplněn velkým množstvím naskenovaných 
dokumentů, často velmi zajímavých, avšak např. naskenovaný dokument na str. 18 je téměř 
nečitelný a příloha na str. 60 přesahuje nejen okraje strany, ale i stranu samotnou. 

Bibliografie uvedená v závěru práce není příliš rozsáhlá a odkazy na internetové zdroje 
v textu nedodržují bibliografickou normu, podle níž je nutno uvést datum citování daného 
zdroje (např. na str. 16 a 17), protože odkazy na internetu se na rozdíl od tištěných materiálů 
mohou měnit. 

Pro členění práce používá autorka desetinného třídění, avšak nevyužívá jej pro vnitřní odkazy 
v práci, což naznačuje nízkou koherenci obsahu práce. 

Hodnocení obsahu práce. Nedostatek koherence práce naznačuje již abstrakt v úvodu práce, 
který neuvádí cíle ani metody práce (zájmové kurzy nemohou být cílem práce, pouze jejím 
předmětem, tématem); navíc ze všech tří avizovaných částí odpovídá názvu práce pouze 
kapitola 2 (jako definice kontextu) a 3.1 (vlastní představení fungování kurzů). Kapitola 3.2 
souvisí s hlavním tématem práce pouze tím, že se jedná o učebnice v daných kurzech 
používané. Kapitola 4, věnovaná návrhu výkladu a nácviku dělivého členu, pak již v žádném 
evidentním vztahu k tématu práce není, přestože by bývalo možné napojit např. téma jídla/pití 
aktuálně alespoň na některé aktivity Klubu představené v kapitole 2 (Francouzské dny 
a ochutnávky francouzské gastronomie, nebo příprava na výměnné pobyty apod.). Téměř 
polovinu obsahu této závěrečné, klíčové kapitoly, která má představit vlastní přínos autorky 
k tématu, však tvoří naskenovaná část z učebnice Alter ego (str. 40-49). 

Na magisterské úrovni se obvykle očekává formulace nějaké hypotézy a následně její 
ověřování na vlastním výzkumu, v případě zde zvoleného tématu by bylo možné např. 
prohloubit analýzu otázky motivace účastníků kurzů v rámci Klubu (provést např. 
dotazníkové šetření) a navrhnout možné změny a vylepšení v organizaci, propagaci i obsahu 



kurzů, příp. propojení s celkovými aktivitami Klubu představenými v kapitole 2. Vlastní 
návrh vyučovací hodiny by pak mohl odrážet takto identifikované potřeby publika a zaměřit 
se na motivaci a aktivizaci účastníků. Další možností jsou např. řízené rozhovory nejen 
se zástupci Klubu, ale také se zástupci institucí, s nimiž Klub spolupracuje, příp. by mohl více 
spolupracovat (např. Francouzský institut), a navržení efektivnější spolupráce, která by 
přispěla k propagaci francouzštiny, což odpovídá současným prioritám Francouzské 
ambasády. Zpětná vazba od žáků, kteří se zúčastnili výměnných pobytů, by rovněž mohla být 
přínosná, a zároveň by mohla sloužit jako podklad pro závěrečný návrh vyučovací hodiny. 

V kapitole 2 a 3.1 oceňuji informace o činnosti Francouzsko-českého klubu, v části 3.2 
závěrečné shrnutí výhod a nevýhod francouzských a českých učebnic, v závěrečném návrhu 
vyučovací hodiny pak schopnost adaptovat doporučené principy (découverte) na potřeby 
a možnosti daného publika (str. 52).

Předkládaná práce splňuje základní požadavky na diplomovou práci, a proto ji doporučuji 
k obhajobě; vzhledem k výše uvedeným výhradám však navrhuji hodnocení dobře.
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