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1.  Cíl práce    
Metodologicky správným postupem, jasným vymezením práce  a vhodným rozvržením  na hlavní kapitoly a podkapitoly došla 
autorka k cíli, který si vytkla v úvodní kapitole BP.                                                                                                                                                    
….......................................................................................................................................................................................1 
  
2.  Zpracování obsahu  
BP je rozdělena na 3 hlavní kapitoly – první se zabývá Bretaní z hlediska geografického, historického a kulturně 
antropologického. Druhá kapitola se věnuje keltskému umění všeobecně , včetně  přehledu motivů a symbolů, které jsou pro 
toto umění typické a s kterými se později setkáváme i v bretonské architektuře a výtvarném umění.  Třetí, stěžejní kapitola  
pojednává o bretonské sakrální architektuře od prehisterického období až po 17.století.  Velice oceňuji, že autorka  doplnila text, 
místy dosti odborný, názornými obrázky a vysvětlivkami. Na závěr své práce připojila bohatou obrazovou přílohu a vysvětlující 
slovníček pojmů z dějin umění.                                                                                                                       
….......................................................................................................................................................................................1 
 

3.  Formální a jazyková úroveň  
BP  - bez vážných nedostatků, splňuje formální požadavky kladené na BP, citace, bibliografie, webografie - podle norem. 
 PB je psaná v českém jazyce – jazyková úroveň velmi dobrá . 
…......................................................................................................................................................................................1                                                                                        

5. Přínos práce  
PB může být vhodným příspěvkem do problematiky francouzských reálií, může být i vhodnou didaktickou pomůckou  pro 
učitele FJ, ale především poskytuje vyčerpávající pohled na bretonskou architekturu a sakrální stavby tak charakteristické pro 
tento francouzský region a stává se možným průvodcem na cestě po Bretani .                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                             1 

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

1) V čem spočívá ojedinělost sakrálních bretonských staveb? 
2) Farní dvorce jsou považovány za lidovou, venkovskou architekturu. Našla byste jinde 

v Evropě obdobný typ staveb? 
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