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1.  Cíl práce    
1. Cíl práce       
dodržení zadání práce  
V.Hladilová si stanovila jako cíl bakalářské práce analyzovat vybrané jazykové prostředky vyskytující se ve 
francouzských písních. Tento cíl bez výhrady dodržela, ale navíc se pokusila o demonstraci jejich užívání v textech 
písní. Analýzu i následnou aplikaci postavila na znalosti těchto gramatických prostředků, kterou získala během 
studia gramatických disciplín (morfologie a syntaxe) obsažených v bakalářském studiu.                                                           

         
2.  Zpracování obsahu  
      tvůrčí přístup, náročnost, originalita, způsob práce s daty a informacemi. V.Hladilová pracovala samostatně,  
      při výběru jazykových prostředků prokázala i přes náročnost jejich samotného stanovení tvůrčí schopnosti. Práce  
      obsahuje i teoretické informace týkající se typů francouzských písní, jejich historie a údaje o vybraných  
      osobnostech. Cenná je aplikace teoretických znalostí při práci s gramatickými prostředky, které jsou schopny     
      vyjádřit i osobní poselství autorů a interpretů.    

3. Formální a jazyková úroveň                                      
      K formální stránce bakalářské práce nemám připomínky, svým rozsahem práce nahrazuje prostor způsobený  na   
      některých stranách umístěním příkladů z písní. Samotná stylizace je mnohdy „kostrbatá“,  ale vzhledem  
      k náročnosti práce přijatelná. 

5. Přínos práce  
     přístup studenta k řešení zadané problematiky, iniciativa, samostatnost, odborný přínos,                 
    využitelnost práce. V.Hladilová přistoupila ke zpracování zadaného cíle iniciativně, dokázala vzhledem k materiálu  
    v písních stanovit, nad rámec práce, i frekvenci některých jazykových prostředků vzhledem k časovému rozmezí. Jak  
    sama autorka práce uvádí, analyzované jazykové prostředky lze užít jako příklady při výkladu gramatických jevů v  
    učitelské praxi, a tak v souvislosti s písněmi oživit někdy náročnou teorii. 

 

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

1. Pokuste se shrnout analyzované nejtypičtější gramatické prostředky vzhledem 
k námětu písně, viz s. 47: …láska, válka, život na předměstí, na ulici.  

2. Je tedy prakticky možné (ve vymezeném čase pro jazykovou jednotku s potřebou 
dodržet stanovený plán učiva při výuce na určitém typu školy) nezávisle na učebnici 
vycházet ve výkladu gramatiky z příkladu v písni? Vyberte z použitého materiálu 
vzorek a pohovořte o něm.  
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