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1.  Cíl práce    
      Student splnil cíle, které své práci stanovil: popsal distribuce jednotlivých temporálních tvarů ve třech románech 

autora Biegbedera poté, co jednotlivé formy představil teoreticky a kontextualisoval v rámci systému francouzských 

temporální morfologie verba. Zkombinováním obou částí vyvodil i jisté obecné závěry ve smyslu praktického 

distribučního a frekvenčního potvrzení určitých tendencí vývoje.  

2.  Zpracování obsahu  
      Autorovi vlastní smysl a velmi rozvinutý cit pro jazykovou analysu vedly k tomu, že práce pojednává o široké škále 

aspektů spojených s vyjadřováním temporality v morfologii francouzského verba. Patrná je i rozvinutá jazyková i 

morfologická intuice a spekulativní duch. Oceňujeme rovněž spojení teoretického výkladu a nástinu určitých 

vývojových tendencí s korpusovou studií na literárních textech. 

 Vytknout by však bylo lze několik rysů práce: nedostatečně systematický výklad o současné přítomnosti 

temporálních, modálních a aspektuálních hodnot jednotlivých tiroirs verbaux (rovněž jejich systematické členění a 

identifikaci pro každou z popisovaných forem), nedostatečně systematický výklad o „absolutních a relativních časech“ 

verba, nerozpracování resultativního původu a (inherentně nadále) resultativní povahy složených časů, fakt, že student 

svůj velice pertinentní výklad o relativnosti „temporality“ v rámci jiných slovesných modů nerozšířil rovněž 

systematičtěji na passé composé, imparfait a passé récent a futur périphrastique (ač svou intuicí tento fakt odhalil) a 

rovněž neproblematisování kumulativního vyjadřování temporálních, modálních a aspektuálních kategorií tímž tvarem 

v konkrétních okurencích (rovněž v praktické části, kde analýsy vypadají naprosto bez dilematu ohledně přesné hodnoty 

jednotlivých tiroirs verbaux)  

Tyto výtky však formulujeme spíše jako budoucí podněty pro studenta v jeho velice slibném dalším vědeckém vývoji 

a plodné vědecké práci, protože jsme si vědomi, že jeho text zralostí své úvahy a šíří výkladu problematiky úroveň 

bakalářské práce překračuje. 

3.  Formální a jazyková úroveň  
      Tam, kde metodická a lingvistická promyšlenost a zralost analysy ohledně kvalit studenta nikoho nenechává na 

pochybách, jazyk práce, svým celkovým dojmem kultivovaný a terminologicky korektní, někdy předkládá projevy 

děsivé. Vedle leur-même, il seul, principals u studenta překvapují některé systematické problémy spojené s užíváním 

superlativů, užíváním rapprocher x approcher, ne zcela organického užívání assez a systematičnosti kongruence 

v celém textu (vyznačili jsme ilustrativně v textu práce). 

 

V bibliografii v rámci textu práce nejsou vždy dodržovány normou předepsané formáty a například jméno autora 

Le Bidois je systematicky zkracováno na pouhé Bidois.    

 

Rovněž graficky – nejednotností fontu a velikosti písma – došlo k některým výrazným kolísáním. 

 

Celkový dojem z členění práce je dobrý, strukturace práce a logická návaznost částí svědčí o stylistických a 

diskursivních kvalitách studenta. 



Pouze nutno vytknout, že z textu práce nevyplývá, jakým způsobem užívaný korpus vznikl a jak přesně samotná 

práce s textem románů probíhala, což jsou vše aspekty metodologicky důležité. 

5. Přínos práce  
     Velice oceňujeme komplexnost přístupu k problematice, problematisování pojetí temporality jak formální, tak 

sémantické, kritickou reflexi jednotlivých teoretických vymezení a pokus o korpusové přezkoumání vývojových i 

distribučních tendencí. 

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

 

(1) O jaké „tendance générale [...] {à} la simplification progressive“ přesně v závěru mluvíte? 

(2) Proč jste si vybral právě Biegbedera, proč právě tato tři díla a proč měla být jedno ze začátku 

tvůrčí kariéry, druhé z prostředku a třetí z konce? 

(3) Jak jste vlastně se svým korpusem pracoval? 

(4) Co myslíte výrazem „image verbale“ (strana 9)? 
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