
Oponentský posudek na diplomovou práci 

PedF UK – katedra franc. jaz. a literatury 

 
 

Autor diplomové práce: Lenka Škodová  

Název práce: Využití Internetu pro výuku francouzského jazyka 

Autor oponentského posudku: Mgr. Jana Kolmanová 

 

 

 

 Předložená diplomová práce se zabývá velice aktuální problematikou – využitím 

nových technologií ve výuce – v tomto případě využitím internetu. Celkové zpracování svědčí 

o zodpovědném přístupu diplomantky a je patrný její hluboký zájem  o zkoumanou 

problematiku. 

 Diplomová práce je logicky členěna do několika kapitol. V první části práce jsou 

uvedeny základní pojmy k výuce s počítačem a stručně  charakterizován uživatelský software 

pro učitele. Samostatnou kapitolu tvoří využití internetu  obecně včetně užitečných 

internetových stránek pro výuku franc. jazyka. 

 Praktická část práce seznamuje s konkrétním projektem  „Visite de France par 

Internet“, který autorka realizovala v 9. ročníku ZŠ s RVJ. Využila možnosti motivovat žáky 

a nadchnout je pro nový způsob práce, i když  sama zjistila, že se jedná o práci náročnou , 

mimo jiné i z organizačního hlediska.  

  Velice cenné jsou uváděné  ukázky různých  prací, o kterých se diplomantka zmiňuje 

/zpracování písně se zaměřením na určitý gramatický jev, zpracování slovní zásoby, např. pro 

práci s počítačem., osmisměrky / a zejména konkrétní práce žáku na uváděném projektu i 

s jejich písemným hodnocením vyučující, tedy autorky této práce. 

 Práce je psána česky s francouzským résumé. Celkový dojem z této velice zajímavé 

diplomové práce ruší některé chyby v interpunkci / a tak/, nevhodný pořádek slov /str. 56,63/ 

či uváděné hovorové výrazy /skoro, akorát, okolo internetu na str. 12,47,49 / atd. 

  Předpokládám, že autorka neměla možnost  ověřit si všechny zdroje informací 

uváděné v této práci. Doporučuji přesto v rámci obhajoby uvést některé mimořádně zajímavé 

zdroje a stručně s nimi seznámit. 

 Přes některé připomínky k jazykovému zpracování považuji tuto diplomovou práci za 

zdařilou s řadou zajímavých postřehů a oceňuji i odvahu  diplomantky, s jakou se vyrovnala 

s praktickou částí své práce. Doporučuji tedy tuto diplomovou práci k obhajobě. 
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