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Hodnocení práce:  

 

1.  Cíl práce    
      dodržení zadání práce  

Obsahem i rozsahem bohatá bakalářská práce Zuzany Havlové splňuje zadání i cíl, tedy pojednat zasvěceně, naučně i 

poutavě o jednom z nejkrásnějších a snad i nejoblíbenějších regionů Evropy, o francouzské Provence. Oceňujeme 

všestranný zájem o celý region, který autorce práce umožnil doložit, proč a čím je tento region tak poutavý, ba magický.  

  

2.  Zpracování obsahu  
      tvůrčí přístup, náročnost, originalita, způsob práce s daty a informacemi  

Je patrné, že autorka práce Provence zná a věnovala se tématu s péčí a zaujetím, o čem svědčí i bohatá bibliografie, 

především v podobě internetový zdrojů, i reprografie doložená v přílohách. Výstavba práce je přehledná, členění 

logické do tří hlavních kapitol, které odpovídají třem zásadním charakteristikám a tradičním aktivitám regionu.   

 

3.  Formální a jazyková úroveň  
      práce s prameny a odbornou literaturou, citace - dodržení normy, členění práce, přehlednost,  

      stylistická úroveň 

Jedná se o kvalitní práci jak po stránce formální - typografie, členění, obrazová dokumentace - i po stránce jazykové. 

Práce je napsaná kultivovanou češtinou v zásadě bez chyb a překlepů. Bylo by možné vytknout některé stylisticky 

neobratné formulace nebo drobné chyby ve francouzském résumé. Např. slovosled hned v první větě, která by měla znít  

„…l´une des régions les plus populaires de France“ (s. 69); „s´installer sur une terrase nikoliv dans“, ale jedná se pouze 
o dílčí drobnosti, celkově má i francouzské resumé dobrou jazykovou úroveň bez gramatických chyb.  

5. Přínos práce  
     přístup studenta k řešení zadané problematiky, iniciativa, samostatnost, odborný přínos,  

     využitelnost práce 

Práce je napsaná se zjevným zaujetím, byla by jistě využitelná například v cestovním ruchu, ale zvláště ve výuce FJ 

jako podklad k doplnění výuky o francouzské historii a civilizaci. 

 

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

Vnímá dnes mladší generace Avignon jako středověké, ve své době architektonicky a rozsahem 

nevídané, mocné sídlo papežů, nebo spíš jako oblíbenou turistickou atrakci?  

Jak by bylo možné využít historických památek města, případně dalších v tomto regionu ve výuce 

francouzštiny?   

 

Práce splňuje požadavky kladené na tento typ závěrečné práce, proto ji doporučuji k obhajobě. 
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