
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE – FAKULTA PEDAGOGICKÁ 

Katedra francouzského jazyka a literatury 

ODBORNÝ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Jméno studenta: Eva KUBÍNOVÁ 

Název práce: Les Quartiers et les endroits parisiens au cours des siècles : Montmartre 

Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Eva Kalfiřtová 

Oponent bakalářské práce: Dr. PhDr. Renáta Listíková, MCF  
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1.  Cíl práce    
      dodržení zadání práce  

Cíl práce byl úspěšně naplněn, autorka popsala historicko-kulturní obraz známé pařížské umělecké 

čtvrti a zamyslela se i nad její současnou podobou a komplexní otázkou „modernizace“ tradičních 

kulturních aktivit, jež spíše narušují její neopakovatelnou atmosféru a génia loci. 
  

2.  Zpracování obsahu  
      tvůrčí přístup, náročnost, originalita, způsob práce s daty a informacemi  

Ve svém výkladu autorka postupuje ulici od ulice, památku po památce a v hlavních obrysech 

popisuje její historii a zajímavá místa či události s ní spojené. Metoda poněkud připomíná 

turistického průvodce vypracovaného na základě dostupné dobové i odborné literatury, kde zbývá 

jen málo místa pro vlastní přínos autorky.  

3.  Formální a jazyková úroveň  
      práce s prameny a odbornou literaturou, citace - dodržení normy, členění práce, přehlednost, stylistická úroveň 

Francouzsky napsaná práce se vyjadřuje kultivovaně, s bohatou slovní zásobou, text je plynulý a 

čtivý, bez větších gramatických či pravopisných prohřešků. Přesto nutno zmínit chybování 

v determinantech, chybějící či naopak nadbytečné případně chybné, a občas i ve slovesných 

vazbách (viz např. s. 15, kde je chyb hned několik).  

5. Přínos práce  
     přístup studenta k řešení zadané problematiky, iniciativa, samostatnost, odborný přínos, využitelnost práce 

Práce je zdrojem mnoha informací o historii a zajímavostech Montmartru, který se stal v 19. století 

centrem pařížské bohémy a místem typických pařížských kabaretů. Kladně hodnotíme i zájem 

autorky o pozdější osudy slavné čtvrti a činnost občanských iniciativ a spolků za záchranu jejích 

tradic. 

Otázky k obhajobě a další vyjádření, připomínky, náměty pro obhajobu práce: 

 

Lze říci, že Montmartrské kabarety založily nový umělecký žánr ? 

Do které doby lze zasadit vznik pařížské malířské bohémy a existovala též bohéma literární? 

Pokračují některé tyto tradice i dnes? 

 

Navrhovaná známka: Výborně/velmi dobře - podle průběhu obhajoby 
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