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1.  Cíl práce    
   

Autorka dosáhla stanovených cílů v plném rozsahu (další viz níže). 
  

2.  Zpracování obsahu  
    

Volba daného tématu odpovídá autorčinu studijnímu zaměření. Úkolu se zhostila zodpovědně a s 

rozmyslem.  

 

Tři proporčně vyvážené a obsahově zdařilé kapitoly (Kooperativní učení; Kooperativní učení učení 

ve výuce cizích jazyků; Kooperativní aktivity pro výuku francouzského jazyka) a jejich oddíly jsou 

uspořádány logicky a přehledně.  

K obsahu mám pouze dvě kritické poznámky: 

- s. 26, zmínka o „chybách, které se hned neopraví“: všechny chyby přece neopravujeme hned 

(did. pravidlo týkající se ústního projevu ve fázi jiné než nácvikové) 

- s. 71, v této aktivitě jde především o memorování konjugace v daném tvaru bez jakékoli 

situační zakotvenosti, což s moderními přístupy v souladu není 

Naopak, potěšilo mě zařazení aktivizačního „mluvení sborem“ (s. 44) i zmínka o jazykovém 

portfoliu, jež se - na škodu nás všech – stává opomenutým prostředkem kooperace „par excellence“. 

Co se globální simulace týče, pokud ji personalizujeme, mělo by zde být zařazeno i jméno J. M. 

Carrého a možná poznámka o tom, že tato technika/metoda vznikla jako určitá opozice her rolí, 

jimž chtěla dát dlouhodobější kontext. 

 

3.  Formální a jazyková úroveň, oborová kompetence  
       

 Formálně je práce v pořádku. Vyjadřování autorky je na velice dobré úrovni; jazykové lapsy se 

vyskytují jen sporadicky. Rozsah odborných pramenů je nadprůměrný, odkazy na použité zdroje 

jsou zařazovány důsledně.  

Velmi kladně hodnotím vnitřní odkazy a provázanost jednotlivých oddílů, což přispívá k její 

kompaktnosti a čtivosti. Diplomantka rozumí didaktickým konceptům, s didaktickou 

terminologií zachází suverénně, vynikajícím způsobem prokazuje vidění věcí v souvislostech. 

 



        

4.  Přínos práce  
     

Posuzovaná práce je dokladem cílevědomého směřování a zaujetí své autorky. Vybrané téma je 

vysoce aktuální v době, kdy by škola měla vést žáky ke spolupráci mnohem systematičtěji, a to 

s pomocí teoretických východisek i praktických návodů. Hodnocená práce poskytuje v 

dostatečné míře obojí. 

 

Otázky k obhajobě a další vyjádření, připomínky, náměty pro obhajobu práce: 

 

Jaký je původní význam sousloví J. A. Komenského „škola hrou“ a co mu v dnešní jazykové výuce 

odpovídá? 

 

 

 

Na základě výše uvedeného předloženou bakalářskou práci hodnotím známkou výborně. 
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