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1.  Cíl práce  3  
      dodržení zadání práce  
Pro potřeby bakalářské práce by bylo stačilo pouze jedno téma z obou rozpracovaných: tedy buď 
kultura nebo jazykové zvláštnosti dané oblasti. V této podobě je zpracovávané téma velmi široké a 
některé kapitoly jsou pro cíle práce zcela irelevantní (sport, zájmy, fauna a flóra, atd.). 
 
Práce je velmi nekoherentní. V úvodu je např. uvedeno, že bude rozebrána otázka akcentu tamější 
jazykové oblasti, nicméně v celé práci je tomuto tématu věnováno pouze několik řádků (str. 29-30). 
Podobně je naloženo i s dalšími dvěma „stěžejními“otázkami práce. 
 
Cíl práce, který si autorka vytyčuje v úvodu práce tedy nebyl v dostatečné míře dodržen.  

2.  Zpracování obsahu 3  
      tvůrčí přístup, náročnost, originalita, způsob práce s daty a informacemi  
 
Práce přináší mnohé zajímavé informace o oblasti Horního-Savojska, nicméně se svým obsahem 
podobá spíše turistickému průvodci, než akademické práci. Kvůli nedostatkům v citacích, 
chybějícím dílčím závěrům práce a nejasnému původu některých informací v textu je často pouhým 
sledem informací.  
 
Odpovědi na otázky kladené v úvodu nacházíme až v samotném závěru práce (conclusion). Měly by 
být uvedeny na konci daného celku, který se této problematice věnuje. V závěru samotné práce by 
mělo být jen konstatováno to, co bylo v daných částech vyzkoumáno. Závěrečná conclusion by tedy 
neměla sloužit k odpovědím na dílčí hypotézy, ale pouze jejich zmínění. 
 
Za jednotlivými částmi práce chybí dílčí závěry.  

3.  Formální a jazyková úroveň 3  
      práce s prameny a odbornou literaturou, citace - dodržení normy, členění práce, přehlednost,  
      stylistická úroveň 
 
Nejednotně je nakládáno se zájmeny: je, nous, on. Měla by být zvolena jedna forma a ta poté 
dodržována v celé práci. Dochází totiž občas k zmatečnému vyjádření a možnému nepochopení ze 
strany čtenáře (např. str. 19, 20: zájmena on a nous jsou používána nejednotně. Čtenář má pocit, že 
autorka „patří k tamějším obyvatelům“). Což souvisí s dalším bodem, a to nejasným uvádění citací 
v celé práci. 
 



Citační norma v celé práci je dosti nejasná. V případě citování daných autorů je v pořádku, nicméně 
není zcela jasné, zda se jedná ještě o slova původního autora, či již o vyjádření samotné autorky 
bakalářské práce. Mnohé sáhodlouhé pasáže (např. str. 20, 21, 22, 23, 24 atd.) jistě nemohou být 
„mentálním“ bohatstvím autorky bakalářské práce. Musely být tedy odněkud přejaty, 
přeformulovány či doslovně ocitovány, jejich zdroj však není jasný. 
 

5. Přínos práce 2  
     přístup studenta k řešení zadané problematiky, iniciativa, samostatnost, odborný přínos,  
     využitelnost práce 
 
Práce by mohla posloužit jako motivace k poznání jedné kultury a jejich jazykových a 
společenských specifičností.  

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

 
- V úvodu práce si autorka dává za cíl popsat jazykovou situaci v Horním Savojsku, pokládá 

si otázky, na něž se bude snažit odpovědět, nicméně většina práce se zabývá „kulturou“, a to 
kulturou ve velmi širokém významu slova (fauna, flóra atd.). Nabízí se tedy otázka: Jaký 
význam mají tyto informace pro kulturní a jazykovou situaci oblasti? 

 
- Proč se práce nezaměřila více na jazykové zvláštnosti oblasti (např. v kontextu vývoje 

francouzského jazyka obecně), které jsou bezesporu velmi zajímavé, na jejich historii a 
současnost? Nosné by byly ukázky výpovědí u příležitostí různých svátků, kulturních 
událostí a dodržování tradic, zmínky o pořekadlech a příslovích (v práci chybí jakýkoliv 
úvod do problematiky a citace autorů). Kdyby byly tyto části práce rozpracovány více, byl 
by její obsah koherentnější a její cíle jasnější. Např. důvod začlenění básně na straně 39 je 
zcela nejasný. Jaký splňuje účel? Proč byla vybrána tato báseň? Kdo je jejím autorem? 
Chybí její citace. Totéž platí o zpěvácích a písních: odkud je píseň? Proč byla vybrána? Kdo 
je jejím autorem? 

 
- Proč byla za veškerou literaturou a kulturou zařazeno téma sportu a zájmů? (tato část práce, 

stejně jako kapitoly a fauně a flóře dané oblasti jsou zcela zbytečné a pro dané téma jsou 
zcela irelevantní). 

 
- Během obhajoby bychom se mohli soustředit na otázky:  

 
o přítomnost francouzské variety Horního Savojska v tamějších školských zařízeních  

(Je jazyk učen?, V jaké formě? Jeví o něj obyvatelstvo v této podobě zájem?) 
o postoj departmentu Horní Savojsko v oblasti jazykové politiky (Je jazyk 

podporován? Jaké aktivity jsou podnikány na jeho podporu a udržení?) 
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