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1.  Cíl práce    

 Metodologicky vhodným postupem  a  rozvržením práce na hlavní kapitoly a podkapitoly došla 

autorka k cíli, který si vytkla v úvodní kapitole BP, tj.  poskytnout základní informace o nabídce 

francouzské kuchyně/gastronomie a francouzských produktů v Praze.  

  

2.  Zpracování obsahu  

Bakalářská práce je rozdělena na dvě základní  kapitoly. V první části se autorka zaměřuje na 

stručný přehled vývoje francouzské gastronomie v jednotlivých  etapách od nejstarších dob  po 

současnost. Jednotlivé podkapitoly jsou věnovány např. moderním trendům v gastronomii (jídlo z 

kamionu, biopotraviny apod.) a regionálním specialitám. Zajímavé jsou kapitoly věnované 

významným osobnostem francouzské gastronomie (např. nedávno zesnulému P.Bocusovi) a také 

kapitoly, které popisují způsob oceňování kuchařů a kvality restaurací (Gault & Millau, Michelin). V 

druhé části bakalářské práce se autorka zaměřuje na přítomnost francouzské kuchyně v pražském 

prostředí a to přes restaurace s michelinskou hvězdou pro náročnější klientelu až po „lidové“ 

restaurace nabízejíci francouzské speciality. Autorka zmiňuje i různé prodejny s francouzskými 

produkty a gastronomické veletrhy nabízející francouzské speciality a vína.  

Kladně hodnotím, že většinu restauračních zařizení autorka navštívila osobně a formou rozhovorů s 

šéfkuchaři či majiteli restaurací získala základní informace o fungování zmíněných podniků. 

3.  Formální a jazyková úroveň  

  Formální stránka BP bez vážných nedostatků,  citace, bibliografie- podle norem. Bakalářská práce 

je psaná v českém  jazyce, občas vykazuje stylistické nedostatky.  BP  je doplněna slovníčkem 

francouzských gastronomických termínů zdomácnělých v českém jazyce. Práce je také doplněna 

bohatou obrazovou přílohou.    

5. Přínos práce  

Bakalářská práce je vhodným příspěvkem do problematiky francouzských reálií,  může být případně 

dobrou  didaktickou pomůckou pro učitele FJ, ale především je zdrojem zajímavých informací pro 

zájemce o francouzsklou gastronomii a její přítomnost v ČR. 

Otázky k obhajobě: 

1) Jakou pozici zaujímá francouzská kuchyně ve srovnání s jinými národními kuchyněmi 

zastoupenými v českém prostředí. 
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