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1.  Cíl práce    

 

Důležitým dílčím cílem práce bylo zpracovat a popsat historii a současnost výše uvedeného oboru 

lidské činnosti. Tento cíl byl splněn úspěšně.  

S ohledem na svůj druhý studijní obor, Pedagogika, usilovala autorka rovněž o pedagogickou 

aplikaci vybraného tématu, která by naznačila možnosti jeho využití při získávání řečových 

dovedností v procesu vyučování/ učení se francouzštině jako cizímu jazyku a zároveň obohatila 

všeobecný rozhled žáka/studenta v oblasti této poněkud výjimečné umělecké oblasti. Konkrétně šlo 

o sestavení dvou metodických listů, které tvoří integrální součást celku.   

  

2.  Zpracování obsahu  

 

Práci tvoří šest kapitol. První čtyři popisují kořeny, vývoj a současnost francouzského „nového 

cirkusu“, stejně jako významné osobnosti, jež toto svébytné umění obohatily a proslavily. Autorka 

zde neopomíjí ani terminologii zkoumané domény (pozn,: Z hlediska struktury práce by bývalo 

žádoucí nevěnovat jí samostatnou jednostránkovou kapitolu, nýbrž zařadit dané podtéma jinam). 

 

Pátá kapitola předznamenává praktickou část obsahující metodické listy. Autorka se v ní nejprve 

věnuje obecné charakteristice přístupu „globální simulace“ a možnostem jejího uplatnění ve výuce, 

poté se soustředí na jeden konkrétní titul související s tématem bakalářské práce - publikaci „Le 

Cirque“.  

 

Máme za to, že v teoretické části není opomenut žádný důležitý související prvek; kapitoly jsou 

sympaticky doprovozeny několika obrazovými materiály shromážděnými v části Přílohy. 

 

Poslední, šestá kapitola v části praktické, představuje návrhy dvou metodických listů, přičemž se, 

nutno říct překvapivě, autorka na předchozí pojednání explicitně neodkazuje (?). V prvním případě 

je hlavním cílem tvorba pozvánky do cirkusu, materiál zároveň sleduje i jiné výukové cíle pro 

publikum mladší úrovně A1-2; ve druhém jde o podklady sofistikovanější, cílené na průpravu 

dovednosti argumentace. Oba materiály by si před odevzdáním zasluhovaly více pozornosti, např. 

při vysvětlení imperativu by bývalo bylo žádoucí použít tematicky související lexikum. Bývá také 

zvykem předkládat zároveň žákovské pracovní listy, nejde však o podmínku nutnou.  

3.  Formální a jazyková úroveň  
 

Tato bakalářská práce obsahuje všechny formálně požadované části. 

Je psána kultivovanou slovenštinou. Text je strukturován logicky a přehledně, a to i díky čtenářsky 

přívětivému zpracování. Zcela jistě bychom ale uvítali větší propojenost kapitol a podkapitol a 



vnitřní odkazy.  

 

Prameny odpovídají početně i odborně, citační povinnosti autorka respektuje s důsledností.  

Poznámkový aparát je využitý adekvátně. 

 

4. Přínos práce  
 

Předložená bakalářské práce svědčí o autorčině zájmu o danou problematiku a její schopnosti podat 

ji zajímavým způsobem. Práce je svého druhu jedinečná a případný zájemce v ní najde v sevřeném 

celku základní informace pro pochopení širšího kontextu umění francouzského nového cirkusu.  

Část zahrnující pedagogickou aplikaci odpovídá stupni didaktických dovedností posluchačky 

bakalářského studiu a je tedy poněkud skromnější; i tak ovšem může být inspirací pro vyučující, 

kteří mají zájem obohatit svou výuku o jedno z neobvyklých témat francouzských reálií. 
 

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

Zaujalo Vás osobně využití popisované globální simulace Le Cirque ve výuce? Zdá se Vám její 

integrace do výuky snadno realizovatelná?  

 

Posuzovaná bakalářská práce splňuje podmínky kladené na závěrečnou práci v oboru francouzský 

jazyk a literatura, proto ji k obhajobě doporučuji.  
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