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l. CÍL PRÁCE (uved'te,do jaké míry byl splněn):Hlavním cílem práce je dle autorky BP představitPařižooby
kulturní fenoméninveněním způsobema připravit pro absolventy gymnáuia kulturně-turistickou trasy po Paříži,
kteréby obsahovaly známé ulice, rodnédomy, uměleckékavámy..... sans rester tout le temps aux muséesoo.
Tako
formu|ovanýcíl byl splněn.
2. OBSAHOVÉ ZPRACOvÁNÍ 1naroenost,tvůrčípřístup, proporcionalita teoretickéa vlastní práce, vhodnost
příloh apod.): Bakalářská práce obsahuje teoretickou část, kde autorka přibližuje známé francouzskéumělce literáty a malíře, a praktickou část - tři trasy po místech PaŤíže,které byly naplánovány tak, aby je
sfudenti/absolventistihli navštívitběhem několika hodin. oceňujeme jak plán kultumí pouti, tak propojenípraktické
částis teoretickou.Praktická částvšakve svéinvenčnostia kvalitě přesahujeteoretickou část,která obsahujeněkolik
zásadních nepřesností aŽ my|ných tvrzení: např. uvádění Guillauma Apollinaira jako jednoho z hlavních
představitelůsurrealismu (autorka BP tak zřejmě usoudila z informace' že G. Apollinaire jako prwí navrhnul slovo
surréel- v díle Esprit libre et les poetes, |9|7 _ cožje opomenuto;a protoženevycháníz hlubšíchzdrojů nežje
několik víceméněstředoškolsloýchslovníkůa publikací, ztstává u svédomněnky, anižby dále zkoumala nelogičnost
svéhosoudu - Apollinaire umírá v roce 1918 a o surrealismujako směru začinámeuvažovataž ve 20. letech. Ke
stejnému soudu docházíme především studiem Apollinairoých textů - nejedná se ještě o surrealismus (iako
surrealistickéje chápáno pouze ajedině A. drama Les Mamelles de Tirésias, 1917, které ale autorka BP nikde
neuvádí). Guillaume Apollinaire bývá chápán navícjako představiteljinéhoavantgardníhosměru.
3' FORMÁLNÍ Úpnevn
Qazykoý projev, správnost citace a odkazůna literaturu, grafická úprava,přehlednost
členěníkapitol, kvalita tabulek, grafůa příloh apod.):Práce je sepsánave francouzštině,srozumitelně,s minimem
chyb, grafická úpravazejménav praktickéčástije velmi dobře propracovaná,kapitolyjsou členěnypřehledně, na
literaturuje průběžněodkazováno (některézdroje, na kteréje odkázríLrro
v poznámce pod čarou,ovšem pak už
nejsou uvedeny v závěrečnébibliografii - např. na s' 28 je odkázáno na Apollinairovy Alkoholy, anižje tento
zdroj pak uveden v bibliografii; jinde pak je odkazováno na elektronické zdroje - např. na s. 29 je zjevně
pracováno s elektronickým zdrojem Cafe de Flore - ten se pak neobjeví v soupisu elektroniclcých zdrojů).U
monografií pak diplomantka uvádí číslastran v danépublikaci místo celkovéhopočtustran publikace - např. s.
480 místo480 s. Českémuresuméby slušeladrobná stylistická korektura.

4. STRUČNI'f KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkoqý dojem z bakalářsképráce, silnéa slabéstránky, originalita
myšlenek apod.): Celkory dojem z bakalářsképráce je dobý. Autorka si zvolila invenčnítéma- kdybychom však
hodnotili celkovou koncepci práce, jeví se nám popisný přístuptypu kde umělec bydlel a do jakého podniku chodil
poněkud zjednodušující.
Týo informace samozřejmě taKíkajíc zlidštíčastosuchéinformace o navštívenýchmístech
_ avšakna malířově životějsou nejdůležitější
umělecká díla a na životě literátově literámí texty jako fikčnísvěty.
Proto by například jádro práce měly tvořit ty informace, které se nějak vztahuji k daným místůmve vztahu k
namalovaným obrazůma k napsanýmtextůmjako svébýným artefaktům.Nadto odlišeníroviny díla - věci a díla uměleckéhomaku, resp.jejich vzájemná konfrontace,by pak jistě splnily právě onu ambici ukázat město Pařížještě
v jiném světle nežve světle komerčněpojaých prohlídkoqýchtras.

5, c.TAZKY A PŘPoMÍNKY DoPoRUČENÉK BLZŠÍMU vYSVĚTLENÍ PŘI oBHAJoBĚ fiednaažtři):
a) Shrňte stručněpřínosVašípráce.
b) objasněte prosím,jak jste dospěla k ýběru umě|cůpro Vámi naplánovanétrasy (studium zdrojů?
průvodců?studijnípobyt v Paříži- vlastníinvestigativnípráce?)
c) Představtejednu z Vámi naplánovanýchku|turníchtras.

6. NAVRHoVANÁ ZNÁMKA
(ýbomě, velmi dobře,dobře,nevyhověl):dobře
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