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1.  Cíl práce    

 Metodologicky správným postupen  a vhodným rozvržením práce na hlavní kapitoly a podkapitoly 

došla autorka k cíli, který si vytkla v úvodní kapitole BP, tj.  představit Quartir Latin, jednu z 

nejvýznamnějších pařížských čtvrtí z pohledu historického i současného. 

  

2.  Zpracování obsahu  

Bakalářská práce A. Friedbergerové je rozdělena do 5 základních kapitol. První kapitola se zaměřuje 

na  antické období a přítomnost Římanů v této časti  Paříže. Počátek křesťanství a raného středověku 

je prezentován v druhé kapitole BP. Třetí kapitola, dle mého názoru, je stěžejní částí  práce. Od 

středověku  Latinská čtvrť  byla místem vzdělávání, místem setkávání učenců přicházejících z 

různých koutů Evropy. Založení univerzity, její struktura, její fungování, její vzělávací programy se 

staly vzorem a inspirací  pro vznik středověkých regionálních univerzit. Kladně hodnotím, že se 

autorka věnovala  tématu vzdělávání velice pečlivě a svědomitě, nezůstala jen u středověkého 

vdělávání, ale představuje  Latinskou čtvť jako  intelektuální centrum současné Paříže se všemi 

vzdělávacími institucemi. Latinská čtvrť je proslavená nejen svou intelektuální tradicí, ale také svým 

kulturním bohatstvím. Stala se místem setkávání, místem inspirace pro řadu umělců, kteří zde žili a 

tvořili, včetně těch, kteří přicházeli z českých zemí. Toto kulturní dědictví a bohatství přítahuje 

dodnes zájem mnoha lidí, proto je Latinská čtvrť i vyhledávaným turistickým místem.    

3.  Formální a jazyková úroveň  

  Formální stránka BP bez vážných nedostatků,  citace, bibliografie, webografie - podle norem. 

Bakalářská práce je psaná ve francouzském  jazyce bez závažných jazykových a stylistických 

nepřesností, je doplněna o dobové i současné fotografie.   

5. Přínos práce  

Bakalářská práce je vhodným příspěvkem do problematiky francouzských reálií, může být nejen 

dobrou  didaktickou pomůckou pro učitele FJ, ale i zajímavým materiálem pro všechny zájemce o 

francouzsklou společnost a kulturu.  

Otázky k obhajobě: 

 

1) Původní název Paříže byl Lutetia. Toto toponymum je  důkazem, že Paříž byla osídlena už 

před příchodem Římanů.  Můžete vysvětlit původ názvu Lutetia a Paříž (Paris)? 
 

 

 


