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1.  Cíl práce                                                                                                                                                       2 
Studentka si stanovila jako cíl práce zpracovat historii frankofonie zemí, jež v minulosti byly označovány jako 
Francouzská východní Afrika. Zkoumanou oblast v průběhu práce navrhuje postupně zúžit, až nezůstanou než dvě 
země. Zdůvodnění tohoto zůžení je předloženo v jediné větě úvodu.  
 
Zúžování není provedeno zcela plynule a děje se v jakýchsi skocích, jinak se však záměru drží systematicky. 
 
2.  Zpracování obsahu                                                                                                              2 
Jednotlivé fase zúžující se analysy nejsou stejně detailně vypracovány. Portrét školského systému je vyveden relativně 
velmi důkladně a přináší velice zajímavé poznatky o jeho organisaci a pojetí, rovněž vysvětlení některých jeho aspektů 
je vysvětleno na základě jistých historických a sociolingvistických daností. 
 
Části před tímto užším vyprofilováním  jsou místy velice schematické a úsečné 

3.  Formální a jazyková úroveň                                                                                               2-  
Více než zmiňovaná trhanost a prudkost přechodů mezi myšlenkovými celky jednotlivých kapitol upoutávají pozornost 
pochybení v pravopisu a některé morfologické chyby, v češtině i francouzštině. Místy dokonce jsou zcela chybně 
uváděny i zcela klíčové pojmy, včetně toponym. 
 
Místy není členění do odstavců zcela logické, což trochu ztěžuje četbu. 

4. Přínos práce                                                                                                                           2   
 
Práce předkládá portrét ustanovování se frankofonie ve dvou zemích a vůči těmto zemím se studentce podařilo vylíčit 
proces se všemi jeho úskalími i bolestivými episodami v dobrém dokumentaristickém duchu. 
 
A – zejména po zodpovězení doplňujících otázek – je výsledný dojem dojmem úplnosti. 

Otázky k obhajobě a další vyjádření, připomínky, náměty pro obhajobu práce: 
 
1) Quel pourcentage de l‘ancien territoire colonial africain total correspond à l’Afrique occidentale 
française ? 
 
2) Que sont devenus les monarchies locales ainsi que les souverains locaux d’avant l’arrivée des 
Français après l’installation de l’empire colonial français ? 
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