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1. Cíl práce

1

dodržení zadání práce
Studentka ve své práci splnila obě série cílů, které si stanovila – předkládá komplexní portrét artikulovaný podle
hlavních os stanovených v úvodu.

2. Zpracování obsahu

1

tvůrčí přístup, náročnost, originalita, způsob práce s daty a informacemi
Oceňujeme velikou píli studentky při shromažďování dat o jednotlivých aspektech života a vzestupu Chanel, jakož i
veliké úsilí, které vynaložila při kritickém zpracovávání sesbíraných biografických dat. Studentce se velmi umně
podařilo dát souboru informací jednotící kostru a pojící logiku života protagonistky.

3. Formální a jazyková úroveň

2

práce s prameny a odbornou literaturou, citace - dodržení normy, členění práce, přehlednost,
stylistická úroveň
Studentce se velmi umně podařilo dát souboru informací jednotící kostru a pojící logiku života protagonistky. Práce je
přehledně členěná. Jazyk práce je kultivovaný – vykazuje velikou bohatost terminologie módy a oděvního průmyslu.
Jediné, co bychom mohli vytknout, jsou občasné chyby vazebné u sloves a jisté nejistoty u reflexivnosti či
nereflexivnosti sloves.

5. Přínos práce

1

přístup studenta k řešení zadané problematiky, iniciativa, samostatnost, odborný přínos,
využitelnost práce
Práce se nám jeví jako přínosná svou informativní bohatostí. Studentka překvapila šíří zdrojů informací, které pro svou
práci objevila, jakož i multimediálností svého přístupu.

Otázky k obhajobě a další vyjádření , připomínky, náměty pro obhajobu práce:
1) Si on disait que Chanel et son succès n’ont été que le fruit d’une coïncidence des « hommes de sa
vie » et des hazards de l’Histoire... Quelle seraient vos contre-arguments ?

2) Quels sont les principaux legs de Chanel pour la mode actuelle ?
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