
Posudek na bakalářskou práci sl. Věry FRAJTOVÉ  

„´Demokratizace kultury´: koncepce Andrého Malrauxa“ 

 

 

Sl. Věra Frajtová si vybrala za téma bakalářské práce poněkud opomíjenou, ale pro Francii 

asi velmi typickou, problematiku uchopení politiky kultury v podání patrně nejvýraznějšího a snad 

nejdůležitějšího ministra kultury, A. Malrauxa. Ten přišel s koncepcí „demokratizace kultury“ a 

do značné míry se dá tvrdit, že alespoň symbolicky, pokud ne prakticky, zůstává tato koncepce 

klíčová pro pochopení vývoje politiky kultury ve Francii dodnes. Snahou ale i zdařilým 

výsledkem práce je analýza této koncepce, především na základě rozboru klíčových projevů 

tehdejšího oblíbeného gaullistického ministra kultury a konfrontace těchto poznatků s praxí. 

Základním prvkem tehdejších snah ministra bylo vytvořit mj. zcela novou síť kulturních zařízení, 

tzv. Maisons de la culture a zcela oprávněně a úspěšně se autorka na tuto tématiku zaměřila. 

Práce je přehledná a logicky rozdělená do tří kapitol: první slouží především jako 

kontextualizace problému, v druhé se autorka zaměřila právě na koncepci Malrauxa a vymezení 

dvojí dimenze tzv. Demokratizace kultury. Konečně ve třetí kapitole se autorka věnovala jak 

záměru vzniku „katedrál moderní doby“, tak i kritikám. Vhodné jsou i fotografie v přílohách. 

 

Poznámkový aparát je dostatečný a literatura je správně použitá. 

Práce plně splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, proto ji doporučuji k 

obhajobě. 

 

Navrhuji ohodnocení výborně. 

 

V Praze dne 6.6.2011 

Doc. Michel Perottino, PhD.  



Příloha 

Posudek na bakalářskou práci sl. Věry FRAJTOVÉ, „´Demokratizace kultury´: koncepce 

Andrého Malrauxa“ 

 

 

 
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE 

  1. Odpovídá 

schváleným 

tezím 

2. Odchyluje se od 

tezí, ale odchýlení je 

vhodné a v práci 

zdůvodněné 

3. Odchyluje se od  

tezí a odchýlení není 

vhodné a v práci 

zdůvodněné 

4. Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1. Cíl práce X       

1.2. Metoda práce X       

1.3. Struktura práce X      

 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

  Hodnocení známkou 

 bakalářské práce:  

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 1 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 1 

2.6 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
*) 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 

 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

  Hodnocení známkou 

 bakalářské práce:  

3.1 Logičnost struktury práce  1 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 

3.3 Úroveň poznámkového aparátu 1 

3.4 Dodržení citační normy 1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh 1 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 

1 

3.7 Grafická úprava  1 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 

 

 


