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l. CIL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn):

Cíl práce formulovaný v úvodu byl plně dosažen. Rozsah práce významně překračuje
standard bakalářských prací a nabízí bohatý přehled o hospodářství oblasti Picardie
v minulých dobách a v současnosti.
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a
vlastní práce, vhodnost příloh apod.):
Autorka přistoupila s vysokou náročností k shromažďování informačních materiálů - viz
rozsáhlá bibliografie, aktualizovaná zejména elektronickými zdroji. Patřičně se vyrovnala
se stanovením geografického pojetí Picardie, která v současnosti není administrativním
celkem Francie. Tvůrčí přístup k tématu se prolíná celým textem, který je popisný
vycházeje z aktuálních zdrojů, ale nepostrádá přiměřenou argumentační stmkturu a vlastní
postřehy.

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu,
grafická úprava, přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.):
Struktura práce je přehledná a logická. Jazyková úroveň francouzštiny je na dobré úrovni.
S odkazy a citacemi pracovala autorka pečlivě, grafická úprava je pěkná, včetně grafů a
zvolené mapky.

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a
slabé stránky, originalita myšlenek apod.):
Po celou dobu tvorby práce autorka soustavně spolupracovala s vedoucí práce. K úkolu
přistupovala invenčně. Výsledek přiměřeně odpovídá nasazení, s nímž k němu bylo
směřováno. Přínosem diplomové práce je pečlivé zpřehlednění tradic, současnosti a

částečně i perspektiv zemědělství a průmyslu v historickém regionu Picardie. Může se
zdát, že některé části práce vybočují z linie tématu, jako např. podkapitola věnovaná
pikardskému dialektu. Avšak v souvislosti se studovaným filologickým oborem je tento
exkurz pochopitelný. Hodnotný je glosář zahrnující méně obvyklou slovní zásobu
vztahující se k tématu. Text obsahuje veškeré formální náležitosti vyžadované u
bakalářských prací.

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI
OBHAJOBĚ Qedna až tři):
Jaké jsou tendence případných současných změn v průmyslu regionu.
Proč, podle vašeho názoru, některé výrazy (viz glosář) nemají v češtině lexikální
ekvivalent. Uveďte příklady.

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):

výborně
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