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Mezi diplomovými pracemi je možno nalézt takové, které se věnují obecně známému tématu. To pak dále 

zpřesňují, prohlubují či jinak obohacují. Existují však i texty, které si kladou nové otázky a zkoumají jejich pertinenci 
pro vybrané výzkumné pole. Takovou prací je i zde posuzovaná diplomová práce Bc. Anny Rambouskové s názvem 
Kooperativní učení ve výuce francouzského jazyka.  

Autorka si v ní stanovila za cíl zkoumat, jak skloubit dvě pedagogicko-didaktické oblasti obsažené v názvu 
práce a zda může vztah kooperativní učení – výuka FJ fungovat. Jde o cíl jasný, zvolený na základě autorčina 
osobního zájmu o výše uvedený pedagogický směr a zároveň o cíl aktuální, neboť v současném kontextu, kdy má 
učitel při volbě metod a metodologií značnou volnost, je jakákoli reflexe stávající škály didaktických možností 
žádoucí, ba přímo nutná. Výběr tématu práce tedy hodnotíme kladně. 

Struktura práce je logická, Bc. Anna Rambousková se nejprve věnuje každému z témat zvlášť, avšak nikdy 
nezapomíná ne hledání spojitostí, a to již od první kapitoly, která se věnuje kooperativnímu učení obecně. Zde 
čtenáři nabízí vyjasnění pojmu kooperativní učení (včetně situace ve francouzské pedagogice), ukazuje místo tohoto 
přístupu v současném kurikulu české školy a zmiňuje základní plusy a mínusy pro výuku. V druhé části práce pak 
hledá prvky kooperativního přístupu v oblasti výuky jazyků a dochází k tomu, že tam jsou minimálně teoreticky a 
kurikulárně přítomny. To autorce dovoluje, aby sama ukázala, jak lze prakticky prvky kooperativního vyučování do 
výuky zařadit a navrhuje 8 aktivit, které nazývá hrami. Jde o aktivity koncipované jako nenáročné, jednoduché a 
snadno zařaditelné do výuky učitelů většiny výukových stylů. Šlo o volbu vědomou, neboť jak text několikrát zmiňuje, 
při zavádění nových přístupů, jako např. toho kooperativního, je nutno vyvarovat se razantního nástupu a vhodnější 
je zvolit postupné obohacování. To, že autorka zvolila tento přístup i ve svém textu, dokazuje její cit pro didaktickou 
aplikaci teoretických poznatků. Stejně tak si vážíme toho, že všechny předkládané aktivity jsou z praxe a byly 
testovány na reálném publiku. 

Po formální i jazykové stránce práce nepostrádá nic z požadovaného, text je přehledný, obsahuje shrnující 
pasáže a čtenář ví na každé stránce přesně, odkud a kam text plyne. Zajímavé jsou přílohy, které obsahují sken 
didaktického materiálu, který byl vytvořený autorkou ručně. Resumé ve francouzském jazyce pak odpovídá úrovní 
požadavkům na diplomovou práci.  

Práci považuji celkově za přínosnou, neboť připomíná hned několik aktuálních problémů didaktiky cizích 
jazyků, mimo jiné: Jaký je vztah mezi ní a obecnou pedagogikou? Jak dostát nárokům na aktivizovanou výuku a 
motivaci třídy a zároveň nesklouznout k pouhému hraní?  Jakou další teoretickou podporu dodat současným směrům 
v didaktice jazyků?  

V diskuzi během obhajoby, ke které práci vřele doporučuji, bych se chtěl věnovat autorčině názoru na 
možnost celkové organizace výuky jazyka pouze za pomoci kooperativních metod, což je jeden z nároků této 
metodologie, který sama v textu zmiňuje. Sama totiž zpracovává pouze prvky, které lze do výuky zavést. Jako druhý 
námět navrhuji rozbor druhé aktivity (4.2), jejíž kooperativnost se mi nezdá příliš jasná. 
 

 
  

 
Dne 31. 8. 2016 

Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. 


