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Diplomová práce Bc. Kláry Černé se věnuje tématu motivace při výuce francouzského jazyka na české škole (se 
zaměřením na střední školu). Jde o téma zásadní a obecně pedagogické, snahu studentky o zorientování se v této 
oblasti tedy hodnotíme kladně. Na druhou stranu budeme v posudku sledovat, zda diplomantka zvládla široké téma 
popsat logicky a přehledně, což bývá největší úskalí takto široce zaměřených textů. Cílem práce je pak, jak autorka 
sama píše v úvodu, nejen popis otázek spojených s motivací, ale i návrhy vhodných motivačních metod a zamyšlení 
nad jejich vhodností (str. 8-10). 
 
Práce je členěna logicky na teoretickou a praktickou (výzkumnou) část. Ty jsou obsahově vyvážené. Teoretická část se 
snaží jít cestou od obecněji platných informací (motivace ve výuce) ke konkretizaci ve výuce francouzského jazyka. 
Část výzkumná obohacuje téma o analýzu motivačních činitelů studentů na střední a základní škole. Obě části na 
sebe navazují a autorka mezi zjištěními hledá vazby, vzájemně na jednotlivá zjištění odkazuje a využívá je při vlastní 
argumentaci. To hodnotíme jako velmi pozitivní vlastnost její práce. 
 
Práce je napsána v českém jazyce, jehož úroveň odpovídá typu textu. I přes minimum chyb a překlepů je však text 
často obtížněji čitelný, zejména kvůli komplikovanosti některých větných celků a délce nestrukturovaných pasáží. Jde 
zřejmě o důsledek složitosti tématu, možná i snahy diplomantky napsat toho „co nejvíce“. Formálně však práce 
obsahuje všechny potřebné části, problém je jen s číslováním kapitol, seznamem literatury (díla nejsou řazena 
abecedně, proč?) či zařazením ilustrací a grafů bez legendy (není přesně jasné, jak má příloha ilustrovat text).  
 
Analýzu obsahové stránky práce je potřeba rozdělit na dvě části, shodující se s autorčiným dělením textu.  
 
První, teoretická část, doplácí na výše zmíněnou šíři tématu. Autorka sice přináší mnoho zajímavých a pravdivých 
poznatků, při jejichž uvádění se správně opírá o vhodnou a rozmanitou literaturu, celek textu však působí roztříštěně 
a nejednotně. Po přečtení první části tak není zcela jasné, co vlastně pojem „motivace“ pro autorku znamená, jak jej 
přesně vymezuje. Dokázala by uvést pracovní definici tohoto pojmu při obhajobě? Dalším problémem první části jsou 
občasné pasáže, které se odklání od tématu (např. část o řečových dovednostech na str. 14-16). Z několika 
faktografických chyb si pak dovolím uvést dně: Toyota není zajisté francouzskou společností (str. 48) a seznam slov 
přejatých z francouzského jazyka je nesporně mnohanásobně delší (str. 51). 
 
Výzkumnou část naopak považujeme za zdařilou. Autorka v ní dokazuje schopnost práce s výzkumným nástrojem 
(dotazník) i základní statistickou průpravu. Hodnocení výsledků výzkumu pak prokazuje autorčinu dovednost 
zamyslet se nad zjištěnými skutečnostmi, logicky vyvozovat a hledat zjištění, která odpovídají na stanovené otázky. 
Diplomantky bych se však rád zeptal, zda si myslí, že by její dotazník dopadl podobně i na, například, pražské škole? 
 
Poslední otázka směřuje obecněji k funkci motivace: Myslí si diplomantka, že lze používat cokoli, co na žáky funguje 
jako aktivizující či motivující? Narážím například na několik tvrzení za hranicí klišé (např. všichni Francouzi jsou 
bonviváni apod.), která v práci citujete, ale která nejsou samozřejmě zobecnitelná. Existují při motivování žáků 
nějaká profesní či dokonce morální omezení? 
 
Diplomovou práci Bc. Kláry Černé doporučuji k obhajobě. 
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