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Abstract 

[Napište anotaci (500–600 znaků včetně mezer) v angličtině. Shodný text anotace 

musí být vložen do Archivu závěrečné práce v Informačním systému MU.] 
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Liste des images, tableaux, ... 

Si vous avez des images, des graphiques ou différents tableaux, vous présentez 

leur(s) liste(s) ici... 
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Introduction 

Klepněte sem a začněte psát úvod. Pro základní text jsou v šabloně dva styly: Odstavec 

1 a Další odstavce. Styl „Odstavec 1“ je bez odstavcové zarážky a používá se pro první 

odstavec pod nadpisem, obrázkem nebo citátem. Styl „Další odstavce“ je vyznačen 

odstavcovou zarážkou a je určen pro ostatní odstavce kromě prvního. 

Après la partie de motivation pour le sujet vous définissez les objectifs de votre 

mémoire et les méthodes dont vous vous servirez afin de les atteindre. 

Ensuite vous décrivez le contenu de différentes partie de votre mémoire et leur 

but partiel. 
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1 Partie théorique 

1.1 Xxx 

Klepněte sem a začněte psát úvod. Pro základní text jsou v šabloně dva styly: Odstavec 

1 a Další odstavce. Styl „Odstavec 1“ je bez odstavcové zarážky a používá se pro první 

odstavec pod nadpisem, obrázkem nebo citátem. Styl „Další odstavce“ je vyznačen 

odstavcovou zarážkou a je určen pro ostatní odstavce kromě prvního. 

1.2 Xxx 

xxx 

1.3 xxx 

vvv 
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2 Suite du sujet travaillé 

2.1 Xxx 

vvv 

2.2 Xxx 

xxx 

2.3 xxx 

vvv 
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3 Partie empirique / analytique / pratique 

Vous choisissez ce qui correspond au caractère de votre travail. 

Texte de transition entre la partie théorique et la partie empirique. 

3.1 Méthodologie 

Description de la méthodologie utilisée. 

3.2 Xxx 

Recherche, description. 

3.3 xxx 

Résultats de la recherche. 
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4 Partie didactique 

Si le mémoire correspond au programme de l’enseignement. Ici, c’est l’introduction 

de cette partie et en même temps le texte de transition entre la partie théorique, 

empirique et didactique. 

Ddd 
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4.1 Fiche pédagogique 1 

Pour créer une bonne fiche pédagogique, inspirez-vous dans les consignes et 

commentaires des documents affichés sur le site du département : 

https://katedry.ped.muni.cz/francouzstina/wp-

content/uploads/sites/6/2021/03/02_navod-na-vyplneni-uvodni-strany.pdf et 

https://katedry.ped.muni.cz/francouzstina/wp-

content/uploads/sites/6/2021/03/01_fiche-pedagogique-uvod.pdf . 

Sss 

  

https://katedry.ped.muni.cz/francouzstina/wp-content/uploads/sites/6/2021/03/02_navod-na-vyplneni-uvodni-strany.pdf
https://katedry.ped.muni.cz/francouzstina/wp-content/uploads/sites/6/2021/03/02_navod-na-vyplneni-uvodni-strany.pdf
https://katedry.ped.muni.cz/francouzstina/wp-content/uploads/sites/6/2021/03/01_fiche-pedagogique-uvod.pdf
https://katedry.ped.muni.cz/francouzstina/wp-content/uploads/sites/6/2021/03/01_fiche-pedagogique-uvod.pdf
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4.2 Fiche pédagogique 2 

Xxx 

Sss 
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4.3 Fiche pédagogique 3 

Vvvsssssssss 

Ssssssssss 
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Conclusion 
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Bibliographie 

Aktuální dokument neobsahuje žádné prameny. 
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Annexes 

Aktuální dokument neobsahuje žádné přílohy. 
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