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 Posudek vedoucího bakalářské práce 

  

 Lenka RUDOVÁ, Paříž v čase Les annés folles: Příspěvek ke studiu 

sociokulturních dějin francouzské metropole mezi dvěma světovými válkami, Ústav 

světových dějin FF UK v Praze, Praha 2014, 56 stran rkp. 
  

 Lenka Rudová si pro svoji bakalářskou práci zvolila velmi atraktivní a přitom dosti 

náročné téma, tj. – jak napovídá název práce – analyzovat sociokulturní dějiny hlavního města 

Francie v meziválečných letech. Prostudovala proto jak relevantní vydané prameny, 

především literární díla amerických autorů působících v meziválečné Paříži, tak – s ohledem 

na to, že se jedná o bakalářskou práci – solidní množství česky, anglicky a francouzsky psané 

odborné literatury.  

  

 Práce Lenky Rudové je rozdělena do pěti kapitol, věnovaných danému tématu. Hned 

na začátku bych rád upozornil na dativní formu v podtitulu názvu práce – jedná se skutečně o 

„příspěvek ke studiu“ dané problematiky, nikoli o vyčerpávající studii či monografii k tématu, 

to by v rámci bakalářské práce nebylo ani možné. Z této skutečnosti vychází i struktura práce. 

Ta je rozdělena do pěti kapitol. V první z nich se autorka věnovala socioekonomické situaci 

ve dvacátých a třicátých letech, ve druhé se zabývala fenoménem „kavárenského života“, ve 

třetí nastínila, jak vypadala „umělecká Paříž“ v meziválečných letech; čtvrtá kapitola je 

věnována „Američanům v Paříži“ a poslední, pátá, jazzu jako fenoménu, který byl pro 

meziválečné období příznačný.  

  

 Pokud jde o podrobnější rozbor bakalářky a kvality práce – je třeba říci, že první 

kapitola má spíše jakýsi uvozovací než jakýkoli jiný charakter; autorka dospěla k závěru, že 

než se začne věnovat vlastnímu tématu, je tento stručný „úvod“ žádoucí, což jsem jako 

vedoucí práce akceptoval. Druhá kapitola má k jádru práce již mnohem blíže, Lenka Rudová 

se věnovala proměnám Paříže na přelomu 19. a 20. století, tj. tomu, jak se francouzská 

metropole (z)měnila a čím byl a jak se vyvíjel „kavárenský způsob života“ zde. Jádro 

bakalářky tvoří třetí až pátá kapitola, zejména její čtvrtá část – právě na analýzu působení 

amerických kumštýřů v Paříži i amerických turistů ve francouzském hlavním městě se Lenka 

Rudová zaměřila především. Věnovala se jak jejich životním osudům, způsobu života, 

literární tvorbě, jejich reflexi života v metropoli nad Seinou v tehdejší době atd.; s tím souvisí 

i „fenomén jazz“, zmíněný výše.  
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 Moje shrnující poznámky jsou tyto: Lenka Rudová napsala solidní bakalářskou práci, 

v níž prokázala skutečný zájem o téma, píli a schopnost analyzovat fenomény, o nichž byla 

řeč. Je přirozené, že práce trpí jistou nevyrovnaností, některé části jsou příliš stručné 

(kupříkladu „pojednání“ o třicátých letech dvacátého století ve srovnání s prostorem, který 

věnovala předchozí dekádě), v některých pasážích je až příliš popisná, což ovšem není 

zdaleka pouze případ této autorky.  

 

Na druhé straně velmi oceňuji, že se Lence Rudové podařilo na stránkách své 

bakalářky zachytit specifickou atmosféru meziválečné Paříže, což není v žádném případě 

snadné; totéž platí o její schopnosti analyzovat způsob vidění meziválečné Paříže 

„americkýma očima“ atd. Oceňuji rovněž nanejvýš kultivovaný projev autorky, její bakalářka 

je po jazykové a stylistické stránce kvalitní. Rovněž počet prostudovaných zdrojů bez 

problémů splňuje nároky kladené na bakalářskou práci; totéž mohu říci o poznámkovém 

aparátu práce.  

  

 

 Závěr: 

 

 Ze všech výše uvedených důvodů je, doufám, zjevné, že bakalářskou práci Lenky 

Rudové doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení klasifikačním stupněm „velmi 

dobře“. 

  

 

 V Praze, 16. června 2014 

  

 

 Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

 Ústav světových dějin FF UK v Praze 

  


