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1. Cílem bakalářské práce A. Heinertové je pojednat o zastoupení podniků nabízejících produkty
(event. regionální speciality) francouzské gastronomie v Praze, dále shrnout nejnovější trendy ve
stravování tohoto typu, připomenout i významné osobnosti francouzské kuchyně. V práci lze nalézt
také způsoby oceňování kuchařů a hodnocení restaurací. Materiál vychází ve svých výsledcích
z vývoje gastronomie samotné.
2. Zpracování obsahu je velice podrobné, pečlivé, místy působí však staticky, někdy je zřetelný
záměr zachytit všechny souvislosti daného tématu na úkor efektivnosti vyjádření.
3. Formální úroveň: v práci převládá slohový útvar vyprávění a popis, což projev celkově
negativně poznamenává. Jazyková úroveň: v bakalářské práci se vyskytují pravopisné nedostatky:
špatně jsou uváděny zejména tvary vztažných zájmen: jenž, jež, dále je v práci více chyb
v interpunkci. Tyto chyby celkově snižují úroveň práce. Vyjadřování A. Heinertové je často velmi
obecné, nevystihuje přesně význam pojmů a nevyužívá všech nuancí obsahu slov.
Z hlediska kompozice a využití útvarů kompozice je třeba podotknout, že úvod se vymyká klasické
normě, a tím ani závěr neharmonizuje se stanovenými předpoklady.
4. Přínos práce může být informativní, zvláště v hodinách konverzace, v rámci mezipředmětových
vztahů a v mimoškolní činnosti.
A. Heinertová uvádí jako výhodu práce, že vytvořila přehled informací o dostupnosti francouzské
gastronomie v Praze, protože (cituji, s. 46: …přehled, dostupný v českém jazyce zaměřený pouze na
francouzskou kuchyni, není případným zájemcům k dispozici). Jen ale na KFJL Pedagogické
fakulty UK v Praze byla napsána a obhájena celá řada bakalářských prací týkajících se tohoto
tématu. Dále existují závěrečné práce na jednotlivých typech středních a vyšších odborných škol
věnujících se různým formám stravování. Pravdou je, že toto téma může být uchopeno z mnoha
pohledů.
Bakalářská práce A. Heinertové je přínosná vzhledem k informaci ohledně osobností francouzské
kuchyně a hodnocení restaurací.

Otázky k obhajobě:
Pro závěrečnou prezentaci se seznamte se skloňováním vztažných zájmen a připomeňte jeho
tvary.

V předložených Menu porovnejte zastoupení skutečných francouzských nabídek proti
nabídkám tzv. mezinárodní kuchyně.
Bakalářská práce splňuje podmínky kladené na závěrečnou práci v oboru francouzský jazyk
a literatura. D o p o r u č u j i ji k obhajobě.
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