
Posudek na bakalářskou práci p. Martina Písečného 
„Příčiny oslabení pozice Francouzské komunistické strany v průběhu prvního vládního 
období Françoise Mitterranda (1981-1988)“ 
 

 
Předložená práce p. Martina Písečného na téma příčin oslabení komunistické strany ve 

Francii v osmdesátých letech dvacátého století je svým zaměřením a problematikou již velmi 
klasická. Úvodem bych chtěl podotknout, že jsem s autorem na téma jeho bakalářské práce 
několik let nemluvil. Proto bych také zdůraznil ůvodem, že mne výsledek bádání p. Písečného 
poměrně překvapil úrovní znalostí, které práce dokazuje. Nicméně bych na některé více či méně 
závažné nedostaky upozornil. 

První problém spočívá v tom, že autor použil jen některé z možných titulů k dané 
problematice a naprosto přešel autory jako Annie Kriegel nebo Georges Lavau, které jsou k dané 
tématice nezbytné. Navíc autor použil převážně jen několik základních titulů uvedených 
v seznamu literatury (především kolektivní dílo od S. Courtoise a M. Lazara a obecnější dílo C. 
Ysmalové). Tímto nedostatkem nemohl autor vyvážit informace a analýzy, o které se opíral, zjm. 
pak v části věnované PCF a francouzské společnosti. 

Další problém spatřuji v tom, že autor sice připomíná či operuje s poměrně velkým počtem 
údajů, ovšem v mnoha případech jsou tyto údaje prezentovány pouze faktograficky a nijak 
nepodpírají analýzu. Samotná analýza daného problému, tedy analýza příčin oslabení 
komunistické strany ve Francii v osmdesátých letech je velmi zploštělá a v podstatě se čtenář 
dozvídá, jaké to byly příčiny podle autora až v samotném závěru, a to ve velmi zjednodušené 
verzi. 

 

Z formálního hlediska by mohla být práce lépe zpracovaná (překlepy zjm. ve 
francouzštině, např. jméno F. Duclos, apod.). 

Kritika literatury je pouhým připomenutím použitých titulů. Nutno také podotknout,  

 

Poznámkový aparát je poněkud strohý, literatura je správně použitá,. 

Přes výše uvedené nedostatky práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci,  
proto ji doporučuji k obhajobě. 

 
Navrhuji ohodnocení nanejvýš velmi dobře. 
 
V Praze dne 8.6.2010 

Doc. Michel Perottino, PhD. 


