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 V předložené práci si autorka klade dvojí cíl : nastínit vývoj situace jazykové menšiny, 
jíž jsou francouzsky mluvící Quebečané, a to zejména pokud jde o institucionální postavení 
francouzštiny, na druhé straně ozřejmit tento vývoj ve světle vývoje frankofonie na 
celosvětové úrovni. Práce je nutně kompilačního charakteru. Je založena na poměrně obsáhlé 
a reprezentativní bibliografii. Struktura výkladu je přehledná, od obecného historického 
přehledu, přes nástin vývoje myšlenky frankofonie po popis současné situace a vlastní 
percepce quebecké menšiny jako součásti frankofonního prostoru. V příloze nalezneme i 
seznam zkratek nejrůznějších úřadů a institucí a seznam internetových odkazů. 
 Pokud jde o problematičtější stránky práce, je třeba v první řadě zmínit otázku 
bibliografických odkazů v textu, což je u kompilace klíčová věc. Patrně se lze jen těžko 
ubránit určité nevyváženosti v „hustotě“ citačního aparátu a ani není vždy snadné odlišit 
obecně známé skutečnosti, na něž není třeba odkazovat, od převzatých informací. Uvedu jen 
jeden příklad : na str. 29, v historickém přehledu vývoje školství, se tvrdí, že v Nové Francii 
žila „početná vrstv vzdělaných lidí (…), která zde existovala i navzdory nedokonalosti 
vzdělávacího systému.“ Opírá se tento soud o Épinette 1998 či jiný pramen, nebo je to 
autorčina volná dedukce? Spočívala ona nedokonalost systému v tom, že za základ byla 
považována latina? (ibid.).  
 Práce by samozřejmě mohla být doplněna analýzou/analýzami např. některých 
literárních textů nebo novinových debat/článků apod., na nichž by bylo možné konkrétně 
ukázat např. percepci frankofonie v quebeckém prostředí, což je však požadavek kladený 
spíše na magisterské diplomní práce. 
 Otázka moderního pojetí frankofonie je značně složitá, obecně platí, že v posledních 
zhruba dvou desetiletích nastal výrazný posun směrem k chápání frankofonie jako 
multikulturního prostoru, Zjednodušeně řečeno, francouzština už není chápána jen jako 
nástroj komunikace mezi jedinci sdílejícími určité hodnoty, nýbrž jako prostředek k uchování 
kulturní rozmanitosti. I tento posun by bylo možné zachytit šířeji, v práci je tomu věnováno 
jen několik stran (zhruba 36-43). 
 Na závěz lze konstatovat, že práce vyhovuje kritériím kladeným na bakalářskou práci. 
Některé z výše uvedených poznámek mohou sloužit jako základ k diskusi při obhajobě. 
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