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Posudek diplomové práce 
 
Pro svoji diplomovou práci zvolila Kateřina Šmatláková téma, které odpovídá jejímu 
oborovému zaměření (francouzský jazyk, základy společenských věd).a  dovoluje pojednat 
v interdisciplinárním propojení o česko-francouzských vztazích v konkretním historickém 
období – mezi dvěma světovými válkami. 
 
Struktura práce je promyšlená, autorka se jí přísně drží. Po historickém uvedení do tematiky, 
kde kapitola I. obsahuje průřez těchto vztahů v oblasti politické a diplomatické, je kapitola II. 
věnována širší oblasti kulturní (opět v historickém kontextu) se zvláštním zaměřením na 
literaturu, překlady, kulturní instituce, školství. V kapitole III. jsou tyto vztahy 
charakterizovány tak, jak přežívaly v době, kdy došlo oficiálně k jejich přerušení. 
Diplomantka tak postihla rozvoj frankofilie v Čechách (v Československu).  
 
Hlavním kritériem její studie se stává ve všech kapitolách hledisko historické. Práce obsahuje 
cenné, utříděné a bohaté informace k danému tématu, je však i významným pramenem 
historických a kulturních faktů nejen pro historiky,  
ale též pro učitele francouzského jazyka. Opakuji však, že z hlediska obsahového bych tuto 
práci označila spíše za úspěšnou sondu historickou.  
 
Práce obsahuje sedm příloh, které ilustrují tematiku čísly, daty, mapkami. Bibliografie je 
velmi bohatá, pečlivě zpracovaná. 
 
Po výše uvedených nesporných kladech diplomové práce Kateřiny Šmatlákové jsem však 
nucena uvést své závažné poznámky a připomínky k  formální stránce této práce. Chybí 
paginace pro oddíl bibliografie, příloh, résumé.  
 
Práce je psána francouzsky, je zde  mnoho chyb pravopisných i gramatických. Glosovala jsem 
je přímo v textu, pro svoji argumentaci však uvádím některé : cette privilège (s.24), 
l´enforcement (s.24), brûlement de Jean Hus (s. 26), son visite (s.27), réjouissent d´un grand 
prestige (s.34), un dramatique místo dramaturge (s.38), La Beseda se considérait pour une 
assotiation (s.41), compation (s.42), on parlé de la France (s.43), des journaux que j´ai 
recevait (s.45), celui-là a resté à sa tête) s. 46), les personnages …s´y sont rentrés (s.48), 
grand connesseur de la littérature (s. 52), il a même rentré au ministère (s.53), je n´avait 
jamais était (s.56), le même destin a rencontré l´Institut français de Prague (s.63), réaction sur 
la crise (s.67), les réactions sur le Munich (s.68), le rideau de fer aurait bientôt tombé (s.72), 
les premières pas )s.74), une grand déception a další.  
 
České résumé je detailní a výstižné. 
 



Závěrem konstatuji, že práce Kateřiny Šmatlákové splňuje požadavky kladené na diplomovou 
práci v závěru studia, doporučuji ji k obhajobě. 
 
Doc.PhDr. Jana Petrová, CSc., oponentka 
 
V Praze dne 14. ledna 2008  


