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Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav románských studií 
 

Posudek oponenta na magisterskou diplomovou práci 
 
 

Tereza Burešová 
 

Problematika konektoru v současné francouzštině 

(The Issue of Connectors in Contemporary French) 

 

 Předložená diplomová práce je věnována tématu, o kterém se v rámci současné textové 

lingvistiky hodně hovoří, totiž problematice konektoru. Rozsah práce je 87 stran. 

Cílem práce je podle autorky „pokus o utřídění různých pojetí konektorů v české a 

frankofonní lingvistice, dále vymezení pojmu … a posléze charakteristika konektorů 

vyjadřujících konkrétní logicko-sémantické koherenční vztahy a jejich fungování 

v hierarchizaci výpovědního obsahu. “ (Diplomová práce, Úvod). 

 Práce je rozdělena do tří částí, kterými jsou: konfrontace pojetí konektoru v dílech 

autorů Pražské lingvistické školy (F.Daneš, J.Hrbáček, autoři Mluvnice češtiny 3 Skladba) a 

frankofonních autorů, jako jsou např. R. Tomassone, M.Riegel, J.-Ch. Pellat, R.Rioul. 

Diplomantka v této části rovněž zmiňuje autory známé svými publikacemi v oblasti didaktiky 

francouzštiny jako cizího jazyka (S.Moirand nebo J.Vigner) a autory, kteří zdůrazňují 

sémantické hledisko, jako např. P.Charaudeau a další. Ve druhé části autorka vymezuje svůj 

přístup k pojetí konektorů a konečně ve třetí části se zaměřuje na podrobnou charakteristiku a 

funkci přípustkových konektorů, a to u českých a francouzských autorů. Právě tato třetí část, 

která se týká analýzy koncesivních prostředků, je velmi podrobně zpracována. Autorka si zde 

všímá nejjemnějších sémantických nuancí a velmi správně a výstižně komentuje jednotlivé 

ukázky. Tyto pasáže svědčí o jejím hlubokém zájmu o tuto problematiku a o její erudici. Zde 

spatřuji nejsilnější stránku předložené práce. 

 

 K předložené diplomové práci mám tyto dvě připomínky:  

� Je škoda, že autorka nezařadila do své práce také část empirickou, kde by 

analyzovala  vlastní excerpta. 

� Moje druhá připomínka se týká technické stránky práce –  na str. 9 nebo 11 

pod čarou, i na jiných stranách, není v některých pasážích jasné, jde-li o 

doslovnou citaci nebo parafrázi, protože chybějí uvozovky. 
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 Přes uvedené připomínky konstatuji, že diplomová práce Terezy Burešové splňuje 

požadavky kladené na diplomové práce, a proto doporučuji, aby byla přijata k obhajobě. 

Pokud jde o hodnocení, bude záležet na obhajobě, zatím navrhuji mezi známkou  velmi dobře 

a výborně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 6.6. 2013    Doc. PhDr. Miroslava Sládková, CSc. 

 

 

 


