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Hlavním cílem předložené diplomové práce bylo uvedení různých pohledů na 

motivaci v souvislosti s francouzštinou a následné zmapování toho, jak studenti SŠ vnímají 
francouzský jazyk, frankofonní kulturu a proces učení/vyučování tomuto jazyku. 

Přestože počet respondentů ve výzkumné části nebyl vysoký, sledovaný cíl byl 
naplněn, jelikož tato část přinesla zajímavé výsledky s jistou výpovědní hodnotou.  
 

  Práce je tvořena dvěma proporčně vyváženými celky. V první, teoretické části, je 
uveden pohled na pojem „motivace“ z hlediska psychologického, sociálně-pedagogického 
a částečně didaktického. Na jedné straně je třeba ocenit snahu o komplexní pohled na 
danou problematiku, na straně druhé je práci na škodu zabíhání do detailů v oblastech, 
které s cílem práce přímo nesouvisejí.   

Část praktická – výzkumná, představuje výsledky dotazníkového šetření na několika 
SŠ a jedné ZŠ. Dotazníky vycházejí z autorčiny teoretické přípravy. Jsou srozumitelné a 
rozsahem vyhovují danému typu šetření. Výsledky jsou zapracovány do grafů, které 
autorka popisuje a snaží se víceméně úspěšně o interpretaci jejich výsledků. V grafu na s. 
61 postrádám položku, která je (podle vlastních zkušeností) nejčastějším důvodem výběru 
FJ, a to „krása francouzštiny“, tj. zvuková stránka tohoto jazyka. 

  
Diplomová práce je zpracována vcelku pečlivě, obsahuje všechny formální náležitosti, 

včetně francouzského résumé (ovšem nadbytečně rozsáhlého). Bibliografie představuje 
chvályhodný počet adekvátních titulů (jednotlivé položky by měly být řazeny podle 
abecedy). Autorka uvádí odkazy na citované zdroje s důsledností, některé citované zdroje 
v Bibliografii chybí (např. učebnice francouzštiny, titul Vašátková ze s. 61).  

Až na občasné překlepy se v práci jazykové chyby nevyskytují; pouze v Résumé je 
chybné používání zájmena „on“). Místy se setkáváme se zbytečně složitými větnými 
konstrukcemi. 



Co se grafické úpravy týče, text je, bohužel, mnohdy uspořádán do monolitických 
bloků přes celou stránku; absence členění na odstavce (odstavec=myšlenka, téma) orientaci 
v textu nepřispívá. 

Po formální stránce by se daly práci vytknout nevyužité plochy na s. 11, 35, 38, 53-58, 
67, 73 (neukončují kapitoly) a nesprávné číslování v Obsahu (část III nemůže začít 
kapitolou 1.) 

Součástí práce jsou dotazníky zařazené do části Přílohy, měla by zde být i horní část s. 
51).  

 
Kladně hodnotím snahu o poctivou rešerši v oblasti vybraného tématu, přípravu, 

realizaci a vyhodnocení výzkumné části. Zde by bylo zajímavé oslovit s jinými dotazníky i 
učitele FJ. 

Při koncepci teoretické části se autorce bohatý sebraný materiál nepodařilo vybrat a 
uspořádat, takže tento oddíl působí nepřehledně až chaoticky (k tomu negativně přispívá i 
výše kritizované grafické uspořádání). Na s. 51 se nachází zcela nepřijatelné sklouznutí do 
klišé a stereotypního vnímání popisované kulturní skupiny. (!) 

Bylo by jistě zajímavé zařadit na konec práce soubor doporučení pro vhodnou 
motivaci a aktivizaci žáků (mj. zařazením pasáže ze s. 17, která se na tomto místě nachází 
poněkud nelogicky). 

 
Z celé práce je cítit schopnost vhledu do dané problematiky a zájem o výuku 

francouzštiny, což je na ní, podle našeho názoru, nejcennější.  
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