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Hodnotil (LI e.Mernícti veduucicli uveďte též atlresu a tunkci ve ňrmé): Mgr. Réiny Fournier, MÁ

l. CIL PRÁCE (iiveďte, do jaké iniry byl naplněn):
Cílem práce je analyzovat konkrétní příklad spolupráce v obliLSti vzcleláváiií mezi (eskou republikoii a r-'raiicii v
rámci programu (,/; cítí tin [•rciiice (R.ok ve Francii). Autorce práce se podařilo dosáhnout stanoveiróho cíle kombinaci
teoretickélio a efektivnílio praktického přistupu. který čtenářům poskyluje základní obecné infonnace i aktuální
údaje o francou./sko-české spolupráci ve vzdělávání. Tato bakalářská práci; ledy iimožňuje získat poměrně široký
přehled o dvoiistraniié spolupráci v oblasti vzdělávání mezi oběina zeměmi a zároveň objasiuije tendence a význam
programu mobility Kok ve l-'niwii v rámci této spolupráce.

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvňrči přťstup. proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost
pn'Ioli apod.):
Autorka člení práci na část teoretickou a část praktickou, jež rozviji na základě vlastiií reflexe. Nejprve definuje a
objasňuje různé typy spoliipráce mezi jecinollivvmi státy, které dokládá zejniéna na koiikrétnich a historických
příkladech spolupráce mc'/.'i Francii a Českoii republikou. Poté se autorka xaniéřiije na různé aspekty francouzsko-
české spoliipráce obecné, a 10 jak z české, tak i z francouzské strany, a drile se podrobiiěji zabývá programem
mobility Rok ve f-rcincii. V priiktické části se autorka práce opíi-á a konkrétní a různá svčdectvi (která získala
prostřediiictvíni doliuníků a rozliovorů). čímž oboliacuje své úvahv o dňležitusii a užitečnosti francouzsko-české
spoliiprace v oblasti vy.dtíláváiii. jejiniž syinboleni je tento prograin mobility. Obe části práce jsou vyváíené a dobře
zvládnuté, i když k jejich vylepšeni- a to zejména teoretické části. molila autorka přispět důslednějsíin přístupem k
vyhledáváni zdrojů.

3. FORMAl.Nl UPR.'VVA (jazykovv projev. správiio.st citace a odkazů na lileraturii. grafícká úprava, přehlednost
členěni kapitol, kvalisa tabulťk. grálu a příloli apocl.):
V bakalářské práci se sice vyskytrjí určité jazykuvó neobratiiosti. ty aie nebrání plyiiuléiiiu čtení. Jazykovv projev
oboii částí je inísty nevyroviianv. praktická čási vyka/-i.ije řadu niéně přesných a iiesprávnýcli iornuilaci. Odkazy na
použité zdroje odprvídaji nornie. Co su týče údajů slu-oinážděnýcli v praktické části, jejich aiialýza a vysvčtlováni
tiejsoii vždy úplné jasné. Z lbniiálnilio hlediska j.stíu v textil určité nesrovnalosti (text není vždy zaroviián clo bloku,
zbytečné zalomuni dvou řáclkťi nebo stráiiky). celkové však prače z forniálnílio hlediska vyhoviije požadavkům na
tento typ jirácc.

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ MODNOTÍTELE (celkový dqjcm z íliploinuvé práce, silné a slabé stránky, originalita
myšlenek apod.):
Autorka předložila velmi kvaliip.í a přinosnoii pr;íci. Rene\e vy.taliujici se k ota/.ce Irancoiizsko-české spolupráce ve
vzděláváiií je relevíintiii. i když se niřsty jevi jako příiiš pupisná. Tcurelická část molila být lépe propojena s
praktickoii části, zejinéna za účelem zjištění, zda prograni niobility odpovídá slaiidarduin spolupráce v oblasti
vzděláváni. Využití dotazníků a ro/.hovorů v praktické časti iimožinije zajíinavoti konfrontaci me/J ruznvini aktéry
progranni (účaslník\ a organizátory). Zviditelnéiu' aktem prograniLi na fraiicouzském území není ale boluižel
dostatečné. A v nepDslední řade. i kdvž lze diky tělo práci pociiopit a oceiiit vvznam analyzovaiiélio programu
mobility v ráinci ťraiicou.zsko-če.skč spolupráce ve vMÍěláváni. niísty zde cliybi obecná úvaha o samotné povaze
spolupráce v oblasti vzděláváni jejicli tend'.;iii;iul'! a jejíni iiiístě v bi!aiera!ni francouzsko-čtíské -ijx'ilupraci,



5. OTÁZKY A PŘIPOVIÍNKY DOPORUČENÉ K B1.1ŽŠJMU VYSVÉTL.ENI PŘI OBHA.IOBÉ (jedna až tři):

Suite a la refornie du baccal.iiireai ei) France, lil formě d'enseignenient ati lycée est plus procde de la formě
d'enseigneinent en République tcliéqiie. Pensez-voiis que cela puisse devenir tin avantage pour motiver les éléves a
participerau prograinine ? Pourqiioi ?

6.NAVRI-IOVANA ZNÁMKA
(vvborně, velini dobře, dobře, nevyliověl): vvbarně
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Pozn.: Při nedostatkti mista puužijte zadfií stranii nebi.) přilo/env list


