
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE – FAKULTA PEDAGOGICKÁ 

Katedra francouzského jazyka a literatury 

OPONENTSKÝ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

Jméno studenta:   Lucie BALOUŠOVÁ 

Název práce: Cirkevní a světské svátky ve Francii  

Oponent bakalářské práce: Dr. PhDr. Renáta Listíková, MCF  

Hodnocení práce:  
hodnocení:  1 = nejlepší,  4 = nejhorší  
 

1.  Cíl práce    
      dodržení zadání práce  

Bakalářská práce vyjmenovává a popisuje církevní i světské svátky odehrávající se v průběhu kalendářního roku, a to 

nejen křesťanské, ale i židovské a muslimské, tak jak to rezonuje se sociologickou skladbou současné Francie. Zároveň 

se věnuje i regionálním variantám těchto svátků a různým folklórním slavnostem s nimi spojenými. Cíl, který si autorka 

vytkla byl rozhodně splněn.  

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

Zvolené téma je neotřelé a zajímavé a zároveň poměrně náročné, má-li být zachyceno a charakterizováno vše podstatné.  

Autorka postupuje v zásadě chronologicky podle předem vymezeného a popsaného kalendáře spjatého s každým 

náboženstvím a věnuje se některým jeho specifickým rysům. Státní svátky Francie potom řadí podle historického 

případně společenského významu. Poněkud nesourodě však působí výčet různých sportovně či kulturně-společenských 

akcí jako Tour de France nebo festival v Cannes, případně ještě svátek zamilovaných, matek a otců, což jsou výrazně 

novodobé a komerčně orientované „svátky“ – zde postrádáme jistou proporcionalitu či kritičtější hodnocení.  

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

      stylistická úroveň 

Práce, 61 stran, je napsaná kultivovanou češtinou odpovídající odbornému stylu. Je přehledně členěná a má pěknou 

formální úroveň. V práci je relativně málo citací a poznámek pod čarou, ty však odpovídají standardu, podobně jako 

práce s odbornou literaturou. Nechybí pěkné francouzské resumé v zásadě bez chyb, byť s drobnějšími stylistickými 

nedokonalostmi. 

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

     využitelnost práce 

Autorka pracovala se zaujetím, systematicky, s využitím dostupné odborné literatury i současných elektronických 

zdrojů 

Práci by mohli bezpochyby využít všichni zájemci o Francouzské reálie a její významné společenské a církevní 

události. Podobně by z ní mohli čerpat učitelé francouzštiny. 

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

 

Studentka by se mohla při obhajobě pokusit o komparaci oficiálních českých a francouzských 

státních a církevních svátků. 

Jsou francouzští obyvatelé lépe informovaní o smyslu a původu jednotlivých svátků, než čeští? 
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