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1.  Cíl práce                                                                                                                                                        

  

Práce Kataríny Šútorové se věnuje oblasti francouzských reálií a jejich místa ve výuce francouzštiny, které autorka 

konkretizuje na vcelku nevšedním tématu cirkusového světa. Cílem je jí popis fenoménu tzv. nového cirkusu a ukázka 

možností včlenění tohoto tématu do výuky FJ.  

Tento cíl je vzhledem ke kurikulu bakalářského studia velmi ambiciózní, ale stejně tak i vhodný, pokud autorka 

předpokládá další přípravu na učitelské povolání v návazném magisterském studiu.  

 

2.  Zpracování obsahu     

                                                                                                           

Celková úroveň zpracování obsahu odpovídá standardům bakalářské práce. Autorka zvolila logickou strukturu, která 

začíná chronologickým popisem vývoje cirku(su) od antiky po první polovinu 20. století. Práce dále obsahuje 

terminologický exkurz, který vyjasňuje některé často splývající pojmy (nový cirkus, moderní cirkus apod.). Cca 

v polovině textu se autorka dostává k samotnému „novému cirkusu“. Poslední dvě kapitoly se věnují didaktické aplikaci 

tématu, nejprve ve formě publikace Le Cirque a následně ve formě návrhu dvou aktivit pro výuky FJ na různých stupních 

a pro různou úroveň znalosti jazyka. 

Přestože by se z předchozího odstavce mohlo zdát, že práce je jakýmsi souhrnem od sebe více či méně vzdálených kapitol, 

opak je pravdou. Autorka sice čtenáři nepředkládá příliš hlubokou analýzu a informace, které zmiňuje, jsou stručné a 

někdy i útržkovité (např. kapitoly 1.2.1 a dál, kapitola 3), celkově ale text působí celistvě, kapitoly na sebe navazují a 

strukturu si autorka průběžně obhajuje.  

Zmíním tedy jen to, co mi v textu chybělo či naopak přebývalo: 1) postrádám informace a současných významných 

souborech, které se ve Francii či ve frankofonním světě novému cirkusu věnují (a nevystupují na festivalu Letní Letná); 

2) i vzhledem k jazyku práce bych očekával alespoň stručnou informaci o akcích s novým cirkusem spojených na 

Slovensku; 3) do příloh bych připojil i komplementární dokument k fiches pédagogiques, tzv. fiche de l´apprenant (tedy 

dokument, se kterým bude pracovat student). U fiches pédagogiques se pak většinou nezmiňují gramatická pravidla, se 

kterými učitel pracuje, v plné šíři. 

     

3.  Formální a jazyková úroveň                                                                                                

 

Formálně práce obsahuje všechny části, které jsou od tohoto typu textu vyžadovány, včetně kvalitně zpracovaného resumé 

ve francouzském jazyce, které úrovní odpovídá tomuto typu práce, byť by mohlo být delší (chybí např. informace o 

terminologii a globální simulaci). Jazyková úroveň slovenštiny, ve které je práce napsána, je (pokud mohu posoudit) 

dobrá, výskyt překlepů je minimální. 

 

4. Přínos práce                                                                                                                              

 

Práce autorce dovolila zorientovat se v tématu, které ji zajímá a které může představovat novátorský prvek ve výuce reálií 

jazyka, který studuje. Připomenutí existence metody globální simulace je též důležité. Zkušenosti s tvorbou didaktického 

materiálu pak mohou být motivací pro další přípravu na povolání učitele FJ.   

Přehledné zpracování popisu tématu, připomenutí netradiční metodologie výuky jazyka a praktická tvorba didaktického 

materiálu tak představují dle mého názoru hlavní přínosy práce K. Šútorové. Všechny výše uvedené prvky pak skýtají 

potenciál pro další prohloubení práce a přípravu závěrečné práce na dalším stupni vysokoškolského studia. 

  

Bakalářskou práci Francúzský „nový cirkus“ doporučuji k obhajobě. 

Otázky a náměty k obhajobě: 

1. První otázka směřuje na metodologickou publikaci „Le Cirque“. Shledáváte její zpracování a přístup autorů 

stejně kreativní, novátorský či nabitý energií tak, jak to vidíme u cirkusu obecně a u toho „nového“ zvláště? 

Inspirovala tato energie i vaše fiches pédagogiques? 



2. Druhé téma k diskuzi se věnuje terminologickým otázkám, které řešíte v kapitole 3. Zná i slovenština problém 

skloňování slova „cirkus“, které ve druhém pádu existuje jako „bez cirku“ i „bez cirkusu“. Proč tomu tak je? 

3. Vnesl francouzský jazyk do terminologie cirkusového světa nějaké obecně používané výrazy (stejně jako tomu 

je např. u baletu)? Je takovým slovem výraz „šapito“? 
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