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1.  Cíl práce   1 
      dodržení zadání práce: Autorka si stanovila za cíl provést zkoumání na základě etymologie napříč výrazy 
francouzské gastronomie, tj. souvisejících produktů či pokrmů. Cíl splnila. 
  
2.  Zpracování obsahu 1 
      tvůrčí přístup, náročnost, originalita, způsob práce s daty a informacemi. M. Šmrhová přistoupila ke zpracování 
námětu samostatně, z množství nabízejících se koncepcí (které vyvstávaly během shromažďování materiálu)  zvolila 
nakonec analýzu nejtypičtějších druhů pojmenování, vypovídajících zřejmé souvislosti charakteru a původu.     
 

3.  Formální a jazyková úroveň 2 
      práce s prameny a odbornou literaturou, citace - dodržení normy, členění práce, přehlednost,  
      stylistická úroveň. Autorka prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou, práce je přehledná, logicky 
rozčleněná, kompozice jednotlivých kapitol odpovídající. Nedopatřením přehlédla shodu v rodě a čísle substantiva 
Dénominations françaises liées  v obsahu i v označení kapitoly.  

5. Přínos práce 1 
     přístup studenta k řešení zadané problematiky, iniciativa, samostatnost, odborný přínos,  
     využitelnost práce.  M.Šmrhová projevovala značný osobní zájem během zpracování tématu, iniciativně se snažila 
vybrat nejznámější pojmy francouzské gastronomie a zdůraznit otázku původu. Samostatně připojila a analyzovala 
nabízející se pojmenování na základě metafory a metonymie.    
Obsah práce je využitelný v disciplíně lexikologie v navazujícím magisterském studiu. 

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

1. V rámci tématu práce připojte pojmenování, která původně náležela francouzskému 
názvu předmětu, jako např. la grole, la potée, ze kterého se postupně vyvinulo i 
pojmenování nápoje nebo pokrmu. Konkretizujte název.  

2. Do stejné skupiny by patřil i francouzský pokrm la daube, který dal posléze název 
nádobě, ve které se dosud upravuje. Uveďte ji. 

3. Připomeňte i velmi typický název v oblasti Alsaska, vypovídající o německém původu, 
např. le kugelhof (kouglof), užívající se ve francouzském prostředí. Jaký pokrm tento 
název i dnes označuje? 

4. Pojmenování hrnce la marmite označuje dnes i jeho obsah – směs vařeného masa, 
zeleniny a brambor. Jakého původu je zjevně tento název?  

5. Vzpomeňte si na název jednoho velice typického salátu, v jehož pojmenování je 
arabské koření.  
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