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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Práce I. Oulické se věnuje v současné historiografii stále nedostatečně zmapovanému tématu, 

kterým je výuka cizích jazyků v Československu po roce 1945. Tím se stává jednak příspěvkem 

k dějinám romanistiky, ale v přesahu je přínosná i pro poznání českých soudobých dějin a dějin česko-

francouzských vztahů. Defendendka se volbou tématu pustila na tenký led, neboť k otázkám „o 

předpokladech a možnostech výuky francouzštiny v československém socialistickém školství, její 

podobě a prostředkům“ (s. 7) chybí relevantní prameny. Stranou zůstala do značné míry metoda oral 

history, která mohla mnohé doplnit. Jistě žijí jak někteří vyučující, tak především jejich studenti. Ale 

I. Oulická uspěla, neboť svou práci staví na jiném základě. Do značné míry omezila institucionální 

zakotvení výuky jazyka, které bývá u podobných studií obvyklé a vydala se cestou sondy. Tou byla 

komplexní rešerše v Archivu bezpečnostních složek. Prameny, zde uložené, velice zdařile vytěžila a 

poskytla tak výsledný text, jež působí vyzrále, promyšleně. Nutno dodat, že v některých aspektech i 

objevně a to především v biogramech francouzských lektorů a zcela konkrétních otázkách jejich 

československé zkušenosti. 

 

Práci samozřejmě doporučuji k obhajobě. 
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