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1. Cíl práce
Cílem BP bylo pojednat o vztahu francouzštiny k regionálním jazykům v období 19. až 21.století. Problematika jazyková je
vždy úzce spjata s politicko-ekonomickou situací a významnými politickými událostmi daného období. Proto se autorka
zaměřila také na analýzu historických událostí, které ovlivnily jazykovou situaci ve Francii.

2. Zpracování obsahu
BP je dobře strukturovaná na hlavní kapitoly a podkapitoly a tím ve výsledku se práce jeví jako velice jednotný, sourodý celek.
Jednotlivé kapitoly charakterizují historická období, politickou a jazykovou situaci a postavení francouzského jazyka a
regionálních jazykú v daném období. Autorka sleduje velice detailně postup jazykové unifikace země až do současnosti.
Předkládá, cituje a vysvětluje jazykové zákony, které ovlivnily a stále ovlivňují jazykové klima. Zmiňuje se též o institucích,
jejichž cílem je propagace, šíření a ochrana francouzského jazyka doma i ve světě, i o institucích majících za cíl podporu a
záchranu regionálních jazyků.

3. Formální a jazyková úroveň
BP - bez vážných nedostatků, splňuje formální požadavky kladené na BP, citace, bibliografie, webografie - podle norem. PB je
psaná ve francouzském jazyce – jazyková úroveň velmi dobrá.

5. Přínos práce
Téma BP je velice nosné. Vnější dějiny francouzského jazyka , jeho prosazování a ustanovení oficiálním jazykem ve
vícejazyčném prostředí tvoří národní dějiny. Jakékoliv jazykové zákony a změny měly a mají vždy politický podtext a proto
vnější dějiny jazyka, v tomto případě francouzštiny i všech regionálních jazyků, jsou nedílnou součástí kulturního dědictví
Francie.
Z toho důvodu pokládám BP studentky K.Kundrátové za velice zdařilou , přínosnou a zajímavou.

Bakalářskou práci Karolíny Kundrátové doporučuji k obhajobě.
Otázky k obhajobě:
1.
Francouzština je jediným oficiálním jazykem Francie. Je její postavení „ohrožováno“
více regionálními jazyky nebo jinými faktory?
2.
Úvaha – proč se francouzská vláda stále brání ratifikaci podpisu Charty regionálních a
minoritních jazyků i za předpokladu úpravy Ústavy.
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