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1.  Cíl práce                                                                                                                                                        
Bakalářská práce Kateřiny Hejné se věnuje velmi aktuálnímu tématu imigrace. Cílem je prozkoumat fenomén imigrace na příkladu 

Francie a potažmo i Evropy, a to jak diachronně (v historickém přehledu), tak synchronně (analýzou aktuální situace i výhledu do 

budoucnosti). 

Cíl práce hodnotím jako vhodný, neboť vztah k imigrantům je pro francouzskou společnost tématem zásadním, v jazykových 

učebnicích či v přípravě učitelů se jí však příliš nevěnujeme. Jakékoli ujasnění historických souvislostí i aktuálních úhlů pohledu je 

tak pro budoucího učitele francouzského více než vhodné.   

 

2.  Zpracování obsahu                                                                                                               
Autorka dělí práci na čtyři části – nejprve se věnuje teoretickému vymezení pojmu, následuje historický přehled otázky (i)migrace. 

Ve třetí části se autorka věnuje popisu současné situace ve Francii, cituje nejen statistické údaje, ale předkládá čtenáři i systém, 

kterým státní aparát situaci kontroluje. Bez povšimnutí nezůstává ani role Evropské unie. Práce pak končí evaluací pozitiv a negativ 

imigrace pro francouzskou společnost. 

Kapitoly jsou vystavěny přehledně, jednotlivé podkapitoly na sebe většinou navazují, výjimkou je snad jen kapitola 3.4.1, kdy se 

autorka v úvodu dle mého názoru opakuje. V historickém přehledu by pak bylo lepší jasněji odlišit imigrační politiku ve válečných 

letech na dobu před a během německé okupace. Zbytečně obsáhlá se pak zdá kapitola o územní reformě Francie, kterou chce autorka 

dokázat, pokud jsem jí dobře porozuměl, že otázka spojená s imigrací bude řešena menším počtem institucí. A konečně - práci by 

možná, vzhledem k četnosti administrativních i dalších zkratek, bylo vhodné doplnit o jejich seznam na konci nebo začátku práce.  

Obecně je však z textu jasně cítit snaha o co nejhlubší vhled do tematiky, což autorku opravňuje i k hypotézám ohledně budoucího 

vývoje otázek imigrace ve Francii a EU.   

 

3.  Formální a jazyková úroveň                                                                                                
Práce je napsána ve francouzském jazyce, který sice není prost chyb a překlepů, ale celkově je na úrovni odpovídající textu 

bakalářské práce. Po formální stránce práce obsahuje vše potřebné, snad pouze výše zmíněný seznam zkratek či několik dalších grafů 

či statistik do příloh by mohli čtenáři pomoci pochopit popisovaný fenomén ještě lépe. S citačním aparátem pak autorka pracuje 

vhodně, seznam literatury je dostačující.  

4. Přínos práce                                                                                                                              
Práci vidím jako přínosnou, neboť se věnuje tématu, které nepatří mezi „výstavní“ jevy frankofonního světa. Tím pádem se s ním 

učitel příliš nesetká ani v učebnicích či metodických příručkách. Autorka téma dokázala zpracovat přehledně a tím se v této ožehavé 

otázce stala kompetentnější.  

 

Bakalářskou práci France et immigration – histoire et actualité doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě: 
Na straně 27 tvrdíte: „Au total, le nombre d´immigrés qui arrivent en France en 2011 est 5 605 167.“ 

Vysvětlete tuto formulační nepřesnost. 

Existuje nějaký popis imigrace či imigrantů ve Francii v 19. století v tehdejší literární či obecně umělecké 

produkci? 
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