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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Autorka si ve své práci stanovila tři dosti různorodé cíle. V první části na 11 stranách popisuje zapojení osob 

francouzské národnosti do SNP, pokračuje stručným přehledem pozice těchto bojovníků v komemorativních 

akcích před rokem 1989 a po převratu, pokouší se i o analýzu proměny obrazu této skupiny ve slovenském tisku 

(to vše na necelých 10 stranách). Konečně ve třetí kapitole (str. 27-38) sleduje různé podoby kontaktů mezi 

francouzskými účastníky SNP, jejich potomky a slovenskými spolubojovníky a přáteli od konce války až do 

dnešních dnů (především v regionu zahrnujícím Turiec a Žilinský kraj). 

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Nepochybným přínosem práce je, že kromě vcelku rozsáhlé existující literatury na dané téma používá i 

dokumenty z banskobystrického Archivu muzea SNP. V pasážích založených na těchto pramenech studie působí 

nejsilnějším dojmem. Závažnějším metodologickým nedostatkem zůstává, že autorka důkladně nevysvětlila, jak 

sestavila korpus zdrojů pro zachycení proměn obrazu role Francouzů v SNP v poválečných desetiletích.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Z formálního hlediska chybí důkladnější představení použité literatury: zejména vzhledem k tomu, že autorka se 

pohybovala již v bohatě zpracovaném terénu – viz seznam literatury. Působí tedy poněkud neseriózně, když vše 

řeší v jednom půl-odstavci na str. 4. Navíc chybně člení seznam pramenů a literatury – pokud si jako jeden z cílů 

vytkla analýzu proměňujícího se obrazu francouzských účastníků SNP v dobovém tisku, patří tento typ zdrojů 

nutně mezi prameny. 

V poznámkové aparátu lze narazit na některé nedbalosti, překlepy, chyby (poznámky 37, 46, 57, 68, 69 atd.). 

Jazykovou úroveň textu ve slovenštině posoudit nedokážu, působí ovšem dosti bizarně, když autorka velmi 

blízko za sebou opakuje někdy téměř identické věty (str. 2, 5, 11, 17 atd). 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Základním problémem práce je skutečnost, že si autorka stanovila příliš ambiciózní cíle pro bakalářskou práci. 

Na každý z tematizovaných aspektů (pozice Francouzů v SNP, proměny jejich obrazu v tisku, dopad na 

lokální-regionální slovensko-francouzské vztahy a kulturní výměny) by se dala vypracovat samostatná 

bakalářská (ne-li magisterská diplomová) práce. Analýzy L. Šupolíkové ve všech třech kapitolách tedy nutně 

zůstávají povrchní, často banálně popisné a navíc nepropojené (mezi jednotlivými kapitolami nejsou plynulé 

přechody). 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

  

a/ Autorka by měla vysvětlit logiku výběru článků pro analýzu v druhé části. 

b/ Zajímavé by též bylo doplnit informace k politické orientaci hlavních francouzských odbojářů, kteří na 

Slovensko přijížděli i v období 1948-1989. Jaký byl jejich vztah k francouzské komunistické straně? 

Tematizovali či dokonce ve svých vzpomínkách podrobněji komentovali zážitky s (česko)slovenským 

komunistickým režimem?  

 



6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Práci doporučuju k obhajobě a podle jejího výsledku navrhuju hodnocení C-D. 

 

Datum: 3.6.2019        Podpis: Ondřej Matějka 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


