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1.  Cílem bakalářské práce Jany Mrázkové je analyzovat typické výrazy kulinářských výrobků 

v některých regionech Francie, které jsou současně ilustrativní vzhledem k propojení dostupných 

zdrojů a z nich vyrobených produktů, a to z hlediska původu.  Zkoumá se region Provence, 

Normandie, Bretaň. U zvolených produktů se dále J. Mrázková pokouší určit jednotlivé ingredience 

a důvod jejich obliby v oblasti gastronomie, a navíc i zachytit podstatu názvu.  
Zvolená kompozice a uspořádání jednotlivých kapitol bylo dodrženo. Práce je proto i přes svůj 

rozsah přehledná a jednotlivé názory jsou přesvědčivé. Celkově podtrhují význam francouzské 

gastronomie obecně. 
  

2.  Zpracování obsahu je velice pečlivé, systematické, jednotlivé části jsou logicky roztříděné. Práce 

ve svém rozsahu pojímá veškeré souvislosti s daným tématem, z hlediska určené problematiky je 

obsah zpracován vyčerpávajícím způsobem. Navíc je práce v příloze obohacena zdařilou 

dokumentací vybraných produktů.    
 

3.  Formální a jazyková úroveň je výborná.   
 

4. Přínos práce spatřuji zejména v propojení geografické polohy regionů, surovin, které se zde 

zpracovávají, a ve výsledné podobě i v shromáždění názvů jednotlivých analyzovaných produktů. 

Materiál bakalářské práce J. Mrázkové může posloužit k informování o gastronomii Francie v rámci 

mezipředmětových vztahů, v mimoškolních aktivitách i v konverzaci francouzského jazyka. Může 

být zdrojem také v činnosti turistických či hotelových zařízení. V souvislosti se stále se rozšiřující 

sítí gastronomických zařízení v naší zemi i v Evropě je práce více než dobrým vodítkem pro 

orientaci v dané oblasti.   
      

     

Otázka k obhajobě: Zdůvodněte oblibu některých francouzských kulinářských produktů a uveďte 

ty, které již dnes zdomácněly i v jiných částech Evropy. 

Bakalářská práce samozřejmě splňuje podmínky kladené na závěrečnou práci v oboru francouzský 

jazy a literatura. D o p o r u č u j i   ji k obhajobě.  

 

Hodnocení: …………… 
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