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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 úvodu své práce, tj.  představit město Belfort v historickém i 
současném kontextu.

2.  Zpracování obsahu
BP je rozdělena do tří základních kapitol. V první kapitole autorka představuje současnost města 
Belfort – situaci geografickou (klima, vodstvo, příroda), ekonomickou (průmysl, zemědělství, 
problém nezaměstnanosti) a demografickou (včetně demografického vývoje až po současný počet 
obyvatel), aktuální údaje z oblasti zdravotnictví a školství. Druhá kapitola pojednává o historii 
města, které bylo vždy velice strategickým územím a častou příčinou svárů nejen mezi Francií a 
evropskými velmocemi, ale i vládnoucími rody a dynastiemi uvnitř Francie. Město Belfort sehrálo 
významnou roli v událostech  17.století (třicetiletá válka, budování pevnosti), 18. století (Fronda, 
Velká francouzská revoluce) a především ve 20. století ( První i Druhá světová válka). Třetí kapitola 
se věnuje regionální kultuře v širokém kontextu – významné památky, stavby, muzea, hudební 
festivaly, koncerty, divadelní představení, typická krajová jídla apod. Součástí této kapitoly jsou i 
medailonky významných osobností, které mají vztah k městu Belfort (S. Le Prestre de Vauban, J.-B. 
Kléber, Denfer-Recherea, F.A. Bartoldi, M. Jardot)   

3.  Formální a jazyková úroveň
  Formální stránka BP bez vážných nedostatků,  citace, bibliografie, webografie - podle norem. 
Bakalářská práce je psaná ve francouzském  jazyce (velice dobrá jazyková úroveň) bez závažných 
stylistických nepřesností, práce je doplněna fotografiemi z autorčina archivu.  

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 kulturu, dějiny a společnost. 

Otázky k obhajobě:

1) Vysvětlete etymologii názvu  Belfort, má přesah i do jiných oblastí?

2) Jaký je Váš osobní vztah k městu Belfort a jeho okolí ?
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