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1.  Cíl práce                                                                                                                                                        
 
Cílem práce Kristýny Krásové je popis klíčových reforem francouzského školského systému, které na konci devatenáctého století 
prosadil a uvedl v platnost francouzský politik Jules Ferry. Autorka se snaží o popis reforem ve dvou velkých kapitolách (3 a 4). První 
z nich (3) se věnuje ideologickým principům reformních snah, které se staly základem francouzského školství. Ta druhá (4) popisuje 
aplikaci těchto principů v systémových změnách organizace školské soustavy a v přístupu k roli a vzdělávání učitelů.  
 
Cíl práce hodnotím jako zdařile zvolený. Autorka se jeho volbou dotýká nejen pedagogické tematiky, ale věnuje se jevům historicky 
zásadním pro francouzskou kulturu a pojetí státu. Jako, doufejme, budoucí učitelka francouzštiny tak získává vhled do oblasti 
francouzské civilisation a zároveň si rozšiřuje vnímání toho, jak lze nahlížet systém vzdělávání a výchovy v zemi, jejíž jazyk bude učit. 
 

2.  Zpracování obsahu                                                                                                               
 
Práce je rozdělena na tři na sebe navazující kapitoly. První se věnuje životu Julese Ferryho a slouží jako úvod do doby vzniku reforem. 
Čtenář si zde může ujasnit, proč reformy vznikly a jaký měly ve francouzské dobové společnosti význam. Autorka dále navazuje 
vysvětlením základních idejí a klíčových myšlenek reforem. I zde postupuje jasně a nezapomíná na žádnou z podstatných ideologických 
složek reforem. Třetí kapitola pak popisuje aplikaci východisek reforem v organizaci školské soustavy. 
 
Práce je celkově zpracována logicky, kapitoly na sebe navazují. Otázkou, která u bakalářských prací kvůli jejich omezenému rozsahu 
vždy vyvstává, zůstává, zda neměla autorka v některé kapitole popisovat detailněji či zda v některých pasážích nedochází ke 
zjednodušování. Dle mého názoru se však Kristýna Krásová těchto úskalí vyvarovala a napsala text, která je zajímavým shrnutím 
reforem Julese Ferryho.    
 

3.  Formální a jazyková úroveň                                                                                                
 
Po formální stránce obsahuje práce všechny části, které vyžaduje text bakalářské práce. Autorka správně a dostatečně často cituje 
zdroje, včetně zákonů a dobových koncepčních dokumentů. Práce je psána ve francouzském jazyce, jehož úroveň odpovídá nárokům 
kladeným na tento typ textu. 
 

4. Přínos práce                                                                                                                              
 
Práci vidím přínosnou pro autorku a její vhled do francouzské republikánské kultury. Autorka svým textem dokazuje, že pochopila 
jeden ze základních kamenů francouzské mentality. Další přínos pak vidím v autorčině úspěšné snaze využít ke zpracování textu 
nejen sekundární literaturu, ale i autentické dobové dokumenty včetně textů zákonů a oficiálních zpráv. 
 

Bakalářskou práci Réformes de l´enseignement de Jules Ferry doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě: 
1) Jak se Vám pracovalo s dobovými dokumenty a texty zákonů? Byly pro Vás dostatečně srozumitelné? 

2) Dokázala byste stručně popsat názory opozice Julese Ferryho v oblasti vzdělávání, pokud taková 

existovala? 

3) Rezonují Ferryho názory na vzdělávání ve francouzské společnosti i dnes? Pokud ano, jak? 
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