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t. cÍl pnÁcE (uvedte,do jakémíry byl splněn):
Student|<asi vytk|a jako cíl své dip|omové práce dokázat, že autentické texty mají své místo ve výuce
francouzštinyjako cizího jazyka, a ukázat, jakým způsobemje můževyučujícípři výuce využít.Za timto
úče|em
si stanovila jako da|šícíl poskytnout soubor vybraných textůa navrhnout k nim různá cvičenía úko|y.
Tyto cí|ese dle mého názoru podaři|o autorce práce splnit.
2. OBSAHOVÉ ZPRACOvÁNÍ (náročnost,tvůrčípřístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost
přílohapod.):
Student|g si vybra|a poměrně náročnétéma,při jehož zpracování uplatnila i tvůrčípřístup, předevšímpři
tvorbě cvičení.V teoretickéčásti (s. 3-36)' která sestává ze 3 kapitol, představuje autorka nejprve základní
pojmy spojenés tématem,dá|e se věnuje definici autentických textů a možnostijejich zařazení do výuky a
v neposlednířadě uvádí i teoreticképoznatky týkajícíse porozuměnípsaným textům.Praktická část(s. 37-86)
je rozdě|ena do dvou kapitol. V první z nich jsou prezentovány výs|edky výzkumu, který probíha| na
středních ško|ách v Plzeňském kraji. Na základě rysledků dotazníkovéhošetření,jehož cí|em by|o zjistit
názory učitelůi studentůna využíváníautentických textů při výuce a jejich preference, sestavila studentka
soubor textůa přís|ušnýchcvičení.Jak vyplývá z rozsahu praktické části,podí|vlastní práce je velmi lysoký'
Práce je vhodně dop|něnapří|ohami.
3. FORMÁLNÍ Úpn,A,ve (azykov'ý projev, správnostcitace a odkazůna literaturu,grafická úprava'přehlednost
členění
kapitol,kvalita tabulek,grafůa přílohapod.):
Před|oženádip|omovápráce je logicky strukturovaná,jednotlivéčástijsou provázané.Teoretická a praktická
částjsou zpracovány ve|mi detailně,bezvýraznÝchinterpretačních
nejasností,
nebot'jazykovýprojev autorky
je kultivovaný, bez závažnějšíchstylistických či gramatických nedostatků.Text práce je proto srozumitelný a
čtivý.Citace, odkazování v textu práce i s€ z nam literatury odpovídajínormě. Rovněž grafická úprava práce
odpovídá požadavkůma zpracovávanémutématu.Kvalitní jsou i všechnypřílohy.
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkoý dojem z diplomovépráce, silnéa slabéstránky,origina|ita
myšlenekapod'):
V celkovém hodnocení považuji předloženou dip|omovou práci Kateřiny černé za kvalitní a přínosnou.
Autor|<auce|enýma přehledným způsobemreferuje o zvo|enóproblematice.K vypracováníteoretickéčásti
nastudovala dostatek knižních i e|ektronickýchzdrojů a prokázala, že je schopna samostatně pracovat
s odbornou |iteraturou, lyhledat a utřídit získanéinformace a nás|edněje i ap|ikovat v praktic|réčásti.
Rovněžjazykový projev připívá k ce|kovéhodnotědí|a.oceňuji i různorodostvypracovanýchcvičenía jejich
ověření v praxi. Je také třeba konstatovat, že studentka přistupova|a k řešenítématu své dip|omovépráce
ve|ice svědomitě a zodpovědně, práci pravidelně konzultovala, a|e přitom pracova|a velmi samostatně.
Domnívám se proto, žedip|omantka před|oži|apráci, která bohatě naplňuje požadavky k|adenéna tento druh
práce.
kva|iÍikační
5. OTÁZKY A PŘIPoMÍNKY DoPoRUčENÉ K BLIŽŠÍMUVYSVĚTLENÍ pŘt onueJoBĚ

(edna aŽ tři):

1) Můžetespecifikovaturčitépodmínky, za kterých mohou učite|é
využívatautentickétexty při výuce cizích
jazyků?
2) V jaké míře jsou využity autentické texty v učebnicíchfrancouzštiny v současnédobě běžně užívaných
k výuce tohoto jazyka na českých školách? Co především brání častějšímuzakomponování autentických
dokumentůdo učebnica pracovních sešitů?

6. NAVRHOVANÁZNÁMKA
(r,"ýborně,
velmi dobře, dobře, nevyhověl):
Výborně.
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