
UNIVERZITA KARLOVA – FAKULTA PEDAGOGICKÁ 

Katedra francouzského jazyka a literatury 

ODBORNÝ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

Jméno studenta:  Zdeňka Mrázková 

 

Název práce:   Filip Orleánský, bratr krále 

Vedoucí bakalářské práce:  Mgr. Jiří Jančík  

Hodnocení práce:  

1.  Cíl práce    
      Svůj cíl, zdokumentovat život a působení u dvora Filipa I., vévody Orleánského, bratra krále 

Ludvíka XIV. diplomantka dodržela. Předkládá velice komplexní práci, v níž se věnuje jak reálné 

podobě života osobnosti, tak i mýtům, které se okolo ní vytvořily.  

2.  Zpracování obsahu  
      Ve své práci diplomantka shromáždila veškerou dosažitelnou literaturu o osobě králova bratra, 

jeho životě, posici u Dvora, jeho rodině a předkládá tak práci shrnující vše, co o této historické 

postavě víme. Předložený text je opravdu velice informačně bohatý a odráží, jak ve své strukturaci a 

logické návaznosti, tak ve svém pohledu zájem a historickou erudici diplomantky, které se podařilo 

vytvořit velice plastický a velice propracovaný obraz jedné osobnosti a jedné epochy. Kromě svého 

informačního obsahu má text rovněž kvality stylistické – text je napsán velice čtivou formou a jeho 

četba je velice plynulá. 

    Vytknout bychom diplomantce mohli snad jen některé příliš naturalistické názvy kapitol a 

některé pasáže samotného textu, kdy by bylo bývalo třeba trochu více taktu a delikátnosti historika. 

3.  Formální a jazyková úroveň  
      Diplomantce se podařilo shromáždit bohatou bibliografii ve třech jazycích. Jazykem práce je 

čeština, jazyk je kultivovaný a zcela odpovídá požadavkům kladeným na vědecký text. Členění 

textu je přehledné a logické. 

    Vytknout bychom mohli pouze případy několika kapitol podrozdělených na jedinou podkapitolu. 

5. Přínos práce  
     Velkých přínosů práce můžeme identifikovat několik: je to neuvěřitelně pečlivá a poctivá práce 

při shromažďování bibliografie, kritický přístup ke zdrojovým textů, velice pečlivá a důkladná 

kontextualisace veškerých informací, promyšlená struktura textu, strukturace obsahu do kapitol a 

vypracování celého aparátu doplňujících informací o Bourbonech, jejich dějinách, jejich panování, 

jejich moresech, jejich dvoře a dobové Francii, který čtenáři umožní číst předkládaný portrét 

osobnosti ve velice přístupné a pochopitelné podobě. 

Otázky k obhajobě a další vyjádření, připomínky, náměty pro obhajobu práce: 

(1) Ve své práci pojednáváte o velice intensivní až úzkostlivé snaze dynastie snížit nebezpečí 

plynoucí z konkurence v osobě králova bratra. Dala pozdější historie rodu Bourbonů takovéto 

politice za pravdu, ukázala ji jako plně oprávněnou? 



(2) V kapitole 5.4.2 definujete koncept honnête homme. Mohla byste jej porovnat s koncepty 

gentilhomme (italským gentiluomo / gentil uomo) a galant homme (italským galant’uomo)? 

 

Bakalářská práce splňuje podmínky kladené na závěrečnou práci v oboru francouzský jazyk 

a literatura.  
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