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1.  Cíl práce    
      Z. Havlová cíl práce dodržela: popsala podrobně souvislosti vztahující se k jmenovaným oblastem z hlediska 
tématu. Detailně zpracovala problematiku levandule a jejích produktů, vymezila vinařské oblasti v Provence, stejně tak 
představila odrůdy vinné révy tohoto regionu, v rámci stezky historické připomněla jednotlivá období a památky.     
  
2.  Zpracování obsahu  
     Na základě daného rozsahu práce projevila Z. Havlová tvůrčí přístup,  přiměřeně pracovala s daty a informacemi. 
Práce je obsáhlá, není tedy divu, že Z. Havlová již do obsahu práce nezahrnula zmínku o možných dalších  stezkách, 
jako jsou: La route du nougat, La route du cassis, Zelená stezka. Dá se říci, že Z. Havlová byla natolik ovlivněna 
reáliemi stanovených popisů, že se částečně vzdálila od předpokládaného záměru – zachytit v těchto zamyšleních 
samotnou představu snu. Prchavé momenty, které sen mohou evokovat: omamnou modř levandule, sluncem vyhřátou 
půdu, červeň máků, Herbes de Provence: svazeček divokého tymiánu, rozmarýnu a šalvěje.     
 

3.  Formální a jazyková úroveň  
      Bakalářská práce má výbornou jazykovou úroveň, norma je dodržena, práce je přehledná, čerpání údajů z literatury 
odpovídá požadavkům. Bakalářská práce je stylisticky vyrovnaná, vybrané informace z odborné literatury jsou věcně 
správné.  

5. Přínos práce  
     Z. Havlová samostatně připravovala zadané části, iniciativně připojovala další související podrobnosti. Bakalářská 
práce může být zdrojem informací o daných regionech, údaje zde shromážděné jsou využitelné v konverzačních  
tématech v hodinách francouzského jazyka. Téma práce se může také stát inspirací pro poznání během pobytů žáků  ve 
Francii, neboť spadá rovněž  do témat výuky zeměpisu či dějepisu. 
     

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

1. Pokuste se dostihnout sen, který může návštěvníkovi těchto oblastí zůstat v mysli. Co 
všechno přispívá po návštěvě Provence k celkovému dojmu, že to byl sen, že to bylo 
jako ve snu? 

2. Objevila jste během poznávání této oblasti zapomenutý záliv?  Propadla jste zcela 
nějakému lahodnému pokrmu? Můžete romantikům doporučit skrytá kouzla této části 
Francie?  

 



 

3. Upravte podle rodu a čísla shodu v poslední větě Anotace. …historickými místy 
v Avignonu, jež jsou také uveden-……  

 

Bakalářská práce splňuje podmínky kladené na závěrečnou práci v oboru francouzský jazyk 
a literatura. Doporučuji ji k obhajobě.  
 
Hodnocení: …………………….. 
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