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Francouzský model kulturní politiky: Francouzská výjimka? 
 
 

Veronika Proftová si pro svou diplomovou práci zvolila tradiční francouzské téma. Kulturní 

politika představovala během páté republiky jednu z konstant francouzské politiky a 

Francouzi samotní jsou na existenci specifického modelu náležitě hrdí. Autorka práce se 

soustředila na postihnutí hlavních etap vývoje francouzské kulturní politiky (přičemž 

neopomněla přidat ani její kořeny, tj.období před vznikem francouzského ministerstva 

kultury). Zvláštní prostor věnovala konceptu kulturní výjimky, který se ve Francii objevil 

zejména v souvislosti s mezinárodním jednáním v rámci GATTu a později WTO a který se 

vyvinul v koncept kulturní rozmanitosti.  

Z metodologického hlediska je práce případovou studií, která je rozdělena do tří kapitol: 

v první kapitole nazvané Stát a kultura ve Francii rozebírá autorka hlavní etapy vývoje 

francouzské kulturní politiky. Druhá kapitola je věnována konceptu kulturní výjimky a ve třetí 

kapitole Veronika Proftová charakterizuje francouzskou kulturní politiku na přelomu tisíciletí.   

Autorka k napsání práce využila zejména primární zdroje a sekundární francouzské zdroje. 

Výběr frankofonní literatury je dobrý a vyvážený. Fakt, že autorka použila zejména 

francouzskou literaturu, která je k danému tématu početná, je pochopitelný - zájem 

zahraničních odborníků o problematiku francouzské kulturní politiky není velký. 

Práce jako celek působí vyváženě. Kvalitně a přehledně nastiňuje historický vývoj 

francouzské kulturní politiky. Je škoda, že autorka nepřekročila tento historický rámec a 

nepokusila se o hlubší analýzu, která by např. ukázala, která hlavní témata francouzské 

kulturní politiky jsou nadále nosná. Další mou výtkou je, že navzdory současnému prorůstání 

evropské a národní roviny  a vzhledem k tomu, že Francie aspiruje na pozici hlavního 

inspirátora posunů v oblasti evropské kulturní agendy autorka věnovala málo pozornosti 

tomu, jak francouzský model ovlivňuje formující se evropskou politiku (autorka se v tomto 

kontextu omezila na úzké pojetí konceptu kulturní výjimky).  

Diplomová práce Veroniky Proftové přes výše zmíněné drobné nedostatky splňuje požadavky 

kladené na diplomovou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně 

až velmi dobře.   

 

V Praze dne 25.1.2010 

 
Eliška Tomalová 



 
 
 
 
 
 
 


