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1.  Cíl práce                                                                                                                                                       2 
Autorka si určila za cíl předtavit aktuální tendence v postavení francouzštiny v Africe. Přestože se v úvodu zmiňuje o 
větší zeměpisné oblasti, nakonec se z logických důvodů (rozsah, typ práce) zaměřila na Senegal a Pobřeží slonoviny, 
které dle autorky představují typické zástupce protichůdného přístupu k francouzštině jako oficiálnímu a rozšířenému 
jazyku na území těchto států. 
 
Cíl je tedy zvolen správně, vystavěný na protikladu, kolem kterého je celá práce organizována. 
 
Přesto je škoda, že autorka hned od začátku nezaměřuje své úsilí právě na dvě výše uvedené země a i na meším rozsahu 
práce tak nejde více do hloubky. O jiných zemích, byť je v úvodu naznačeno jinak, se totiž prakticky nic nedozvíme. 
Např. obecné pasáže o kolonizaci a školství by bylo možno omezit na Senegal a Pobřeží slonoviny hned od prvních 
stran.  
2.  Zpracování obsahu                                                                                                              2 
Práce je členěna na tři logické celky - kolonizace, vzdělávání a analýza jazykové reality v Senegalu a Pobřeží sloviny. 
Autorka se snaží pomocí těchto třech témat podat plastický obraz jazykové reality v západní Africe. Přesto se mi zdá, že 
se jí zcela nepovedlo tato tři témata propojit a opodstatnit tak jejich včlenění do práce. Je však nutno uznat, že se o to 
autorka pokouší a že se otázce školství věnuje detailně - zejména v popisu vzdělávacích soustav, nikoli již v 
argumentci, proč je v práci o jazyku nutno mluvit i o školství. Není tak zcela jasné (=jasně popsané), jaké mají školní 
systém a organizace vzdělávání přímý dopad na jazykovou realitu v zemi. 
 
Je otázkou, zda se takto komplexní témata mohla v úplnosti ukázat na omezeném prostoru bakalářské práce. Možná by 
stačilo věnovat se jen tématu jednomu, zato detailněji - což však může být náplní např. závěreční práce magisterské.  
 
Kvůli zmíněné nedostatečné provázanosti a občasné přílišné stručnosti se pak autorčiny závěry zdají ne zcela 
opodstatněnými a čtenáře neznalého africké reality nemusí přesvědčit. 

3.  Formální a jazyková úroveň                                                                                               2-  
Z čistě formální stránky musím práci vytknout chybějící stránkování a nevyrovnanost rozsahu jednotlivých kapitol. 
Naopak kapitoly o Selnegalu a Pobřeží slonoviny by slesly i další předěly v podobě nových podkapitol.  
 
Některé pasáže se pak zdají být citacemi, ačkoli tak nejsou označeny - přestože obecně autorka s citacemi a bibliografií 
pracujě správně a práce je psána z dostatečného počtu zdrojů. 
 
Z jazykového hlediska práce obsahuje nadstandardní množství překlepů a nedostatků, přestože jejich výskyt většinou 
nebrání v porozumění textu. 

4. Přínos práce                                                                                                                           1   
 
I přes výše uvedené nedostatky hodnotím přínos práce jako kladný, autorka se věnuje tématu, které se ne vždy s 
francouzským jazykem spojuje - tedy popisu jazykové reality, která francouzštinu ohrožuje či zpochybňuje její 
"dominantní postavení". Text též vybízí k širším úvahám o dnešním multikulturním světě, Africkém kontinentu či o 
(ne)možnosti dominance jednoho náhledu na realitu kolem nás. 
 
Práce se mi též zdá dobrým východiskem pro další bádání směřující k závěrečné magisterské práci. 



Otázky k obhajobě a další vyjádření , připomínky, náměty pro obhajobu práce: 
 
1) Précisez ce qui veut dire "Originaires de Quatre Communes du Sénégal". 
 
2) Quelle est la relation de l´Article 6 de la Constitution sénégalaise à la langue ? 
 
3) Quels autres pays de l'Afrique occidentale pourriez-vous comparer au cas de Sénégal ou de Côte 
d'Ivoire (du point de vue du statut du français)? 
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