
Posudek na diplomovou práci posluchačky magisterského studia oboru 

FJ - ZSV Radky Jelínkové 

Téma: Francouzi a jejich životní styl z pohledu cizince. 

Posluchačka Radka Jelínková si zvolila téma diplomové práce s ohledem na svůj druhý 

studovaný obor - filozofii a základy společenských věd. Záměrem práce bylo učinit sondu či 

vhled do současné francouzské společnosti a ještě dále - vytvořit obraz Francouze, tak jak 

vidí sám sebe a jak je viděn ostatními, převážně cizinci. 

První a druhá kapitola diplomové práce odpovídá na otázku, která se objevuje v úvodní 

kapitole - jací jsou vlastně Francouzi. Na základě studia odborné i odborně populární 

literatury, novinových článků a statistik se autorka pokusila sestavit portrét dnešního 

Francouze a jeho vztahu к tradičním hodnotám i aktuálním problémům. Portrét dokreslila a 

doplnila o názory českých osobností z kulturního světa, kteří mají velice blízký až intimní 

vztah к Francii 

Podat komplexní a výstižný obraz příslušníka daného národa je úloha nelehká a v každém 

případě nevděčná. Každý pohled, i když se snažíme sebevíc, je subjektivní, neboť hodnotíme-

li kohokoliv, ovlivňují nás buď sympatie nebo antipatie, kladné či záporné zkušenosti a 

prožitky, a tudíž výsledek je většinou nepřesný a zkreslující. Objektivní hodnocení můžeme 

vytvořit na základě průzkumu uskutečněného na vzorku obyvatel reprezentující široké 

spektrum populace. O to se také autorka snažila, vytvořila dotazník, který v první části 

identifikuje respondenta a zařazuje jej do příslušné kategorie a pak následují otázky týkající se 

chování, vlastností, tradičních hodnot, rodiny, volného času, pracovního života, vztahu 

Francouzů к politice, к národnostním menšinám apod. Odpovědi na dané otázky byly 

zpracovány podle předem daných kritérií. Autorka oslovila celkem 120 respondentů, což 

můžeme považovat za dostatečně reprezentativní vzorek. Výsledky průzkumu jsou zahrnuty 

na konci 3.kapitoly a stojí za zmínku, že nejsou nezajímavé. 

Diplomovou práci posluchačky Radky Jelínkové považuji za zajímavou, do určité míry i 

přínosnou. Ráda bych při obhajobě slyšela názor či úvahu, zda může v našem školním 

prostředí takový nebo podobný průzkum pomoci ve výuce FJ/CJ. 

V Praze dne 1.9.2006 PhDr. Eva Kalfiřtová 

vedoucí diplomové práce 


