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 Diplomantka předtsavuje ve své práci značně obtížné téma, které rozvrhla 

do několika základních oddílů, což bylo nezbytné pro uchopení tohoto obtížného 

úkolu. V sledu kapitol je představen vývoj didaktiky cizích jazyků se specifickým 

zaměřením na jazyk francouzský. 

  

V první části seznamuje s výukou cizích jazyků před rokem 1950 s 

přihlédnutím k tomu, jak se způsob výuky obrážel v přístupui k francouzskému 

jazyku. Autorka uvádí jednotlivé metody a jejich hlavní představitele ve velmi 

stručném přehledu. Osobnost Jeana Piageta bylo možné pojmout uceleněji, neboť se 

jedná o význačnou osobnost i v oboru dětské psychologie, která s daným tématem 

značně souvisí. 

  

Další oddíl zahrnuje období od let padesátých do roku 2000 a opět je 

postaven na výčtu a základní charakteristice prací výrazných osobností těchto 

desetiletí: Petar Guberina, jehož verbo-tonální metoda byla nadšeně přijímána i 

stejně výrazně kritizována (lze najít v krátkém období i jistou výměnu názorů mezi 

Guberinou a  naším význačným fonetikem prof. Bohuslavem Hálou), Paul Rivenc a 

další práce, jimiž přechází autorka ke sledu metod už souvisejícím s audio-

vizuálním pojetím výuky a s komunikativním přístupem, který ovlivnil celý další 

vývoj  metodologie výuky jazyků - jako význačnou osobnost tohoto směru uvádí 

zejména Daniela Coste. 

  

Naše současnost je pak výrazně poznamenána základním dokumentem 

Cadre Européen Commun de Reférence pour les Langues: appremndre, enseigner, 

évaluer (CECRL) z roku 2001, jehož vytváření se po dlouhou dobu zúčastnila řada 

předních nejen evropských, ale i světových specialistů, a který dnes představuje 

základ pro veškeré koncipování a hodnocení jazykové výuky v rámci evropské 

kulturní společnosti. Charakteristiky “Niveau A., Niveau B. a Niveau C” jsou dnes 

známé už i nejmladší generaci, která začíná hlavní i druhý cizí jazyk vážně studovat. 

  

Mezi význačné osobnosti, které přispívají svou činností i svými pracemi ke 

kontinuálnímu zlepšování postupů a metod výuky diplomantka uvádí Jean-Pierre 

Cuqa, Francis Debysera, Christian Purena a v neposlední řadě François Wiolanda, 

který byl oponentem i členem komisí při obhajobách našich mladých pedagogů 

během jejich studia v rámci „doctorat en cotutelle“a při řadě dalších setkání českých 

fonetiků-francouzštinářů. U jmen význačných současných badatelů v tomto oboru 

by bylo možné si představit i poněkud bohatší charakteristiku jejich působení. 

  



Práce je psána velmi dobrou francouzštinou a představuje ucelený, i když 

značně limitovaný obraz vývoje didaktiky cizích jazyků se zvláštním přihlédnutím 

k jazyku francouzskému. Je třeba upozornit na to, že autorka opomíjí v obsahu své 

práce některé základní oddíly (závěr, résumé) a bibliografické údaje jsou řazeny 

zcela nesourodě. 

  

Práci doporučuji k obhajobě. 
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