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 Diplomová práce Lucie Honzíčkové je velmi dobře strukturována. Nejprve 

autorka přehledně a zasvěceně ukazuje, jaká je úloha i váha fonetiky ve výuce 

francouzského jazyka, postupně pak představuje různé pohledy na výuku a na 

osvojování zvukové stránky francouzštiny. 

 

 Po úvodních úvahách se zabývá ve druhé kapitole základními fonetickými jevy 

češtiny a francouzštiny, které stručně a výstižně srovnává v rovině segmentální i 

suprasegmentální, dotýká se fonetické transkripce a přechází k problematice standardu, 

k výslovnostním stylům – neopomíjí však zmínkou ani specifika rodilých a nerodilých 

mluvčí. 

 

 Ve třetí kapitole představuje autorka jednotlivé metody, které byly vyvinuty a 

používány při výuce zvukové stavby francouzštiny, následně pak přiblížuje současný 

stav i možnosti dalšího vývoje. 

 

 Pátá kapitola, v které jsou analyzovány vybrané učební soubory, se jeví jako 

nejpodstatnější z celé práce. Autorka zde předkládá nejen výčet nejvýznamnějších 

titulů, ale přehledně a stručně ukazuje i rozebírá jejich společné a odlišné 

charakteristické rysy. Zajímavý a zasvěcený je pohled diplomantky nejen na pozitiva, 

ale také na negativa těchto vybraných titulů, U každého z nich je poukazováno s jistým 

nadhledem na vybrané, typické jednotlivosti.  

 

Šestá kapitola pak nabízí úvahu o inspirativních principech i o technikách těchto 

metod. Autorka se neomezuje jen na tištěné práce, ale věnuje zmínku i internetovým 

zdrojům.  

 

 Ve všech kapitolách této páce je třeba ocenit přehledně zpracovaný citační a 

poznámkový aparát, stejně jako kvalitní celkově uváděnou bibliografii.  

 



 V neposlední řadě je třeba zmínit vysokou stylistickou úroveň celé práce, jasné a 

kultivované formulování jednotlivých problémů i jejich organické spojení.   

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Případný dotaz, námět k diskusi při obhajobě:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Domníváte se, že v jednotlivých učebnicích převažuje kvalita výkladu segmentá,lních 

jednotek? - kvalita výkladu prozodie? – vidíte určitou relativní vyváženost? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                        

Práce Lucie Honzíčkové má vynikající úroveň, jednoznačně ji doporučuji k obhajobě. 
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