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 Alena Krejčová dodržela zadání problematiky a dovedla ji k uspokojivému závěru. Jako cíl 

si stanovila obecně, a spíše v rámci francouzských reálií a dějin kultury než literárně, zhodnotit 

směr naturalismu ve francouzké a evropské literatuře. Závěrečnou didaktickou vsuvku reflektuje 

učitelskou práci se směrem naturalismus na českých školách.  

 Alena Krejčová pracuje deskriptivní metodou. V první části se rozhodla pro představení his-

torického kontextu vybraného literárního a uměleckého směru. V druhé části nabízí podrobný přeh-

led naturalismu. Ve třetí části se pak věnuje francouzského naturalismu. Ve čtvrté části představuje 

naturalismus jako celoevropské hnutí. V poslední části nakonec didaktickým možnostem využití 

práce s literárním textem v kurzech českého jazyka na gymnáziích. Vychází málo z francouzských 

originálů literárních textů (např. populární píseň na str. 10), pracuje se základní sekundární literatu-

rou (Maurois str. 10-12, Lagarde et Michard, str. 25), v závěru nabízí bohaté internetové odkazy a 

hierarchizuje získané poznatky.  

 Práce je napsaná v odborném francouzském jazyce, jazykově i stylisticky je na dobré úrov-

ni. Místy je korektura nedotažená (str. Bibliogprahie, à létude), nebo přes citáty dochází ke změně 

velikosti a typu písma (str.19), ba dokonce autorka v textu nechává modrou barvu internetových 

odkazů (str.23). Z těchto důvodů považuji za nutné vložit k souboru dokument « errata » s důsled-

nou opravou. Diplomová práce je psaná francouzsky, ale občas se v ní vyskytují nepřeložená slova, 

např. obsah, poslední část je psaná i česky i francouzsky. Koncepce práce přináší málo osobitých 

myšlenek. Autorka pracuje s prameny (s tištěnou sekundární literaturou i internetovými zdroji) a 

odborně popisuje literární směr 19. století. Snad je škoda, že si nevybrala konkrétní literární dílo/

postavu/téma, které by komparativní metodou srovnala a uchopila tak text z neotřelé strany.  

 Diplomová práce v takto zvolené koncepci je spíše kompletním pracovním podkladem ve 

francouzském jazyce pro učitele české a světové literatury v kontextu českého školství, nepřináší 

ale rozbory textů, současný pohled nebo polemické názory.  



 Považuji v tomto didaktickém smyslu předkládanou diplomovou práci za zdařilou a mohu ji 

doporučit k obhajobě. 

V Praze 21. srpna 2020         Milena Fučíková 


