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l. cÍl pnÁcE (uvedte,do jakémírybyl splněn):
Autorka práce si stanovila v úvoduněkolik cílů.Některécíle však není možno označitpřímo za cíle, ale spíŠe
prostředky,jak konkrétních
cílůdosáhnout(např.vytvořenídotazníku).Pokud se všakbudeme drŽetze1ména
názvu
práceajejíhoobsahu,cíl prácebyl naplněn'
2. OBSAHOVÉ ZPRACOvÁNÍ 1naroenost,tvůrčípřístup,proporcionalitateoretickéa vlastní práce, vhodnost
přílohapod'):
Dip|omovápráceje rozdělenado osmi kapitol, přičemžjsou prvníčtyřikapitoly koncipovány teoretickya zabývají
se předevšímotázkou vyuŽitípísněve výuce francouzštiny.
Tomuto teoretickémuuchopenínenípří|išco vytknout,
opírá se o řadu odborných studií a zdrojů,ke kterým je kriticky přistupováno a jsou ze strany autorky řádně
komentovány.
Dalšíětyři kapitoly jsou svou povahou praktické.První z nich obsahujedotazník'který byl distribuovánmezi Žáky
jehoŽ autorka dosáh|a pro svou rešerši,je sice velmi reprezentativní,
vybraných škol. Vzorek respondentů,
ale
pro DP a zqména pro potřeby zadanéhoúkolu.Následujícíkapitola ana|yzujevybranéučebnice
naprostodostačující
co do zastoupení
tématuhudby,písníapod' Poslednídvě kapitolyspolu úzcesouvisejíamoŽná mohly být ispojeny
do jedné. Po popisu vzniku a tvorby blogu jsou v práci představeny formou 'fiches pédagogiquesvybrané
francouzsképísně současnosti.Dle mého názoru se jedná spíšo fiches d'apprenant. Fiches pédagogiqt,tes
jsou
koncepčně
propracovanější,
popisujíjednotlivé
odlišnější'
vzdělávacícíleapod.,protobych moŽnávynechalaijejich
uvedenív názvu kapitoly.
Výběr písníje sice velmi subjektivní,ale autorkouobhájen,stejnějako jinéjejí kroky a postupy,jimiŽ se v práci
zabýva|a.
Závěr by si pak zasloužil zmínku i o vysledku teoretickýchpoznatků,rozsáhlejšíprezentaci dílčíchzjištěnía
jednotlivá vyjádřeníke stanovenýmcílůmv úvodu.
(azykový projev, správnostcitace a odkazůna literaturu'grafická úprava,přehlednost
3. FORMÁLNÍ Úpnevn
členění
kapito|'kvalitatabulek,grafůa přílohapod'):
Formální úpravapráce je taktéžv pořádku, odkazy odpovídajípožadovanénormě. Prezentaceproblematikyje
přehledná'kapitolyjsou logicky členěny.Pouze kap. 9 měla zaěinatna samostatné
straně.
Je pro mne trochu zarážýící,že o sobě v práci dip|omantkahovoříjako o autorovi, nebo auteur v muŽskémrodě,
nicméně
toto uŽitínenív nepořádku'
Jazykový projev je uspokojivý, s pravopisnýminebo gramatickými,příp. stylistickými nepřesnostmise setkáváme
jen zřídka.
4. STRUČNÝ KoMENTÁŘ HODNOTITELE (celkoly dojemz diplomovépráce,silnéa slabéstránky,originalita
lnyšlenek
apod.):
jsou spíšedíIčími
TerezaKrátká se ujalasvéhodiplomového
úl<olu
velmi zdárně.PoznámkyuvedenyvýŠe
postřehy.
5' oTÁZKY A PŘ]PoMÍNKY DoPoRUČpNÉ t<BLIŽŠÍMUVYSVĚTLENi pŘt osHnroBĚ

(edna aŽtři):

l. V repertoáru didaktizovanéhomateriá|unenacházímžádnéženské
zastoupení.Mohla tlystecitovat některé
současné
ženyinterpretky, kteréby by|y svou povahou vhodnépro zařazenína Váš b|og?
6' NAVRHoVANÁ ZNÁMKA
(výborně,velmi dobře,dobře, nevyhověl):výborně
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