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Rozsáhlá disertace Mgr. Aleny Proškové se zabývá vývojem vyučování francouzštiny na 

českých školách ve stoletém období. Svým pojetím však přesahuje zvolené téma a stává se 

příspěvkem nejen ke zkoumání česko-francouzských kulturních a jazykových vztahů, ale i 

k analýze vývoje českého školství ve zkoumaném období. 

Disertace Aleny Proškové je velmi přehledně strukturována: postupuje od charakteristiky 

českého výukového prostředí, charakterizuje reformy, jimiž české školství ve zkoumaném 

období procházelo, zařazuje francouzský jazyk do kontextu dobových metod cizích jazyků (v 

neposlední řadě s přihlédnutím rovněž k dobovému stavu zkoumání jazyka a kultur obecně), 

značnou pozornost věnuje rovněž otázce jazykových učebnic jako takových a podrobně 

analyzuje dobové učebnice francouzského jazyka.  

Značnou pozornost věnuje teorii tvorby učebnic a jejich hodnocení. Pro popis jednotlivých 

učebnic francouzštiny pak  zvolila jednotnou strukturu: rok vydání, celý název, autor / autoři, 

počet stran, předmluva / metodický komentář, obecná stavba lekce, užití mateřského a 

cílového jazyka, orientační aparát, obrazová složka, slovník. Uvedení těchto kritérií do 

tabulek přispívá k přehlednosti porovnání a čtenáři výrazně usnadňuje orientaci v dané 

problematice. K přesvědčivosti tohoto oddílu výrazně přispívá i zařazení obrazové přílohy, 

která prezentuje konkrétní ukázky textů popisovaných učebnic a podporuje autorčiny závěry. 

Dalším pozitivem práce je, že se se nezabývá výhradně učebnicemi školskými, ale uvádí 

rovněž doplňkové studijní materiály, čímž připívá ke komplexnosti pohledu na postavení 

francouzštiny a jeho vývoje v českém prostředí ve zkoumaném období. 

Pozitivně je třeba hodnotit rovněž závěry práce – autorka se neomezuje na shrnutí obsahu 

textu, ale klade důraz na prezentaci výsledků analýzy zkoumaných učebnic francouzštiny a 

srovnává je se současným stavem, kdy školy často užívají učebnice, které nebyly vytvořeny 

pro české (a podle mého názoru ani slovanské) prostředí, a z toho vyplývajícími nároky na 

učitele. Lze jen souhlasit s autorčiným tvrzením, že (mediálně vděčné) stesky veřejnosti na 

nedostatečnou jazykovou vybavenost českých studentů často souvisejí s celkovou situací 

v českém školství, i s jejím doporučením, aby nové učebnice byly vytvářeny českými autory 

ve spojení se zahraničními specialisty a aby vycházely ze znalostí českého prostředí a z potřeb 

českých žáků s tím, že analyzované učebnice francouzštiny mohou v mnohém posloužit jako 

inspirace. Domnívám se, že tento autorčin závěr platí nejen pro učebnice francouzštiny, ale i 

dalších jazyků. Souhlasí autorka s tímto tvrzením? 

 



Závěr: Disertační práce Aleny Proškové nesporně splnila stanovený cíl. Autorka prokázala 

zvládnutí metod vědecké práce, její disertace je vynikajícím samostatným přínosem nejen 

studium měnící se role francouzštiny v českém výukovém prostředí a metod její výuky, ale 

rovněž pro studium vývoje tvorby a užití učebnic cizího jazyka v obecnější rovině, a 

v neposlední řadě přispívá i k pochopení vývoje českého školství ve zkoumaném období. Lze 

ji proto považovat za model pro vytváření obdobných prací. Z tohoto důvodu se domnívám, 

že alespoň vybrané kapitoly, pokud ne práce jako celek, by měly být zveřejněny. Práci plně 

doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 30. 4. 2014 
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