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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Jako cíl práce si autorka vytyčila sledovat „krizi konceptu“ laïcité, která spočívá, jak ze zbytku práce vyplývá, 

v různém (více či méně vzájemně konfliktním) pojímání či porozumění tomuto konceptu ze strany výrazných 

konfesně vymezených komunit existujících v současné francouzské společnosti navíc v konfrontaci s 

představiteli francouzského státu. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Po obsáhlé úvodní partii, kde autorka představuje kromě kritiky pramenů a literatury teoretické inspirace pro své 

úvahy (Luckmanův sociální konstruktivismus a teorii two-way protection), následují tři kapitoly, v nichž autorka 

postupně nabízí přehled dějin francouzského školství z perspektivy aplikace laïcité od poloviny 19.století do 

dnešních dnů, představuje známé aféry kolem stýkání a potýkání se muslimské komunity ve Francii s tímto 

pojetím role místa náboženství ve veřejném prostoru a konečně načrtává postoj francouzského katolického 

milieu vůči laïcité s akcentem na zhruba poslední desetiletí. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Ve studii nenacházíme výraznější množství gramatických chyb (až na občasné nedostatky v interpunkci – např. 

str. 2, 4, 26). V práci zůstalo spíše menší množství překlepů (str. 5, 6, 7, 57, 64). Problematičtějším aspektem 

je autorčin často neobratný styl místy na hranici srozumitelnosti, viz např. str. 18, kde se můžeme dočíst, že 

„cílem této diplomové práce je na základě různého vnímání laïcité dokázat, jestli v případě konceptu laïcité 

platí premisa, že se uplatňování tohoto konceptu nachází ve stavu krize, která se projevuje právě rozdílným 

vnímáním ze strany jednotlivých aktérů, ze kterých vyplývají i konkrétní legislativní opatření státu.“ 

Poznámkový aparát je konzistentní. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Základní problém práce spočívá v nedostatečně ostrém vymezení tématu. Varovný příznak se objevuje už 

v úvodním rozboru literatury, kde autorka na str. 6 zmiňuje, že „odborné francouzsky psané literatury 

vztahující se k problematice islámu a laïcité existuje nepřeberné množství a není možné se jimi na těchto 

stránkách detailněji zabývat.“ Jak je možné pustit se do diplomové práce na téma, u kterého autorka ani není 

schopna zpracovat dostupnou literaturu (zvláště když si uvědomíme, že vztah islámu a laïcité představuje jen 

jeden výsek z tematického vějíře, který chce autorka pokrýt!)? Práce tedy zůstává nevyhnutelně na povrchu. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 

Z metodologického hlediska by měla autorka u obhajoby vysvětlit, proč svou práci označuje jako „případovou 

studii“? K jakému obecnějšímu fenoménu vztahuje svoji analýzu?  

Stejně nejasný zůstává pojem „krize“ užitý již v titulu práce. Jak definuje „krizi“ a navíc v dosti bizarní 

kombinaci „krize konceptu“? Jak může mít nějaký „koncept“ „krizi“? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  



 

Přes uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě a dle jejího výsledku navrhuji hodnotit stupněm dobře až 

velmi dobře. 

 

 

Datum: 19.6. 2015        Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 

 


