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Hodnocení práce:  

1.  Cíl práce    
      Studentka cíl práce dodržela, představila ferryovské školské reformy, jsou zohledněny všechny nejzávažnější 

aspekty projektu reforem i jejich prosazování, systematicky je kontextualisovala historicky, filosoficky a pedagogicky. 

 

Historická kontextualisace je však namnoze (například ve druhé kapitole) zjednodušená a zjednodušující. Politické 

spektrum stoupenců a odpůrců není úplné – dobová politická krajina je představená jen útržkovitě. Důsledkem této 

neúplnosti je ztráta některých logických souvislostí výkladu. Dále není ani jasné, zda Ferry svým antiklerikalismem, 

republikanismem a svobodným zednářstvím byl pro tehdejší dobu obzvlášť subversivním a dekadentním duchem nebo 

jen výrazem jisté fase vývoje francouzské společnosti, jako většina jejich členů. 

Část věnovaná skolarisaci dívek je kusá, bylo by třeba ji doplnit. Část věnovaná fysické reorganisaci školství ne zcela 

jasně definuje roli J. Ferryho.   

2.  Zpracování obsahu  
      Studentka postupovala při výstavbě textu velmi systematicky a metodicky, jednotlivé části propojuje různými 

konektory v celém textu, na koncích a začátcích jednotlivých oddílů připomíná, v které fasi argumentace/úvahy se právě 

nalézáme.  

Pouze na několika málo místech tato vůle vyznívá příliš křečovitě a násilně. 

 

V textu se objevuje řada pojmů bez náležitého vysvětlení, několik výroků je použito bez nutného kontextu (viz níže). 

Velmi často autorka rovněž vyznívá neobjektivně – když bez dostatečného explicitního odstupu přejímá republikánské 

a atheistické kritiky a výtky k hodnotovým žebříčkům.  

3.  Formální a jazyková úroveň  
      Jazykově je práce napsaná velice bohatým, elegantním a jasným a přesným jazykem, jenž je velmi příjemný pro 

čtenáře.  

 

Tento jazyk však skrývá velkou ožehavost: studentka v řadě míst užije ne zcela jasné či ne zcela přesné endoforikum 

(viz naše poznámky v textu práce), jež větnou referenci paralysuje/blokuje. 

5. Přínos práce   
     Studentka předkládá velmi povedený a informačně bohatý portrét ferryovských reforem a práci, jež velmi dobře 

vykresluje jejich důležitost pro utváření současné tváře francouzského školství. 

  

Otázky k obhajobě a další vyjádření, připomínky, náměty pro obhajobu práce: 

 

(1) Aspekty k dovysvětlení: 

école libre; école mutuelle (s. 30); caisse des écoles (s. 21); La domination de l’enseignement 

féminin par l’Église semble normale à cette époque, justifiée par la double exigeance de la nature 



et de la société. (s. 26); Edgar Quinet (s. 22) 

 

(2) Dotazy: 

a) Quel a été le rôle des « hussards noirs (de la République) » pour la scolarité en France ? 

b) La seconde commune de Paris créant un contexte spécifique et séparé du contexte pédagogique 

et didactique de la France, quelle serait sa modernité ? 

c) Quels sont les motifs de l’apparition d’une telle volonté de laïciser l’école ? L’époque ferryenne 

représente-t-elle un moment et un contexte spécifiques de l’histoire ? 

d) En quoi le projet de proposer une journée entière (à ceux qui désirent assister) à un enseignement 

religieux est-il en conflit avec les raisons qui ont porté à l’instauration de l’obligation scolaire ? 
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