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1.  Cíl práce Představit a analyzovat typy minulých časů z hlediska jejich frekvence i některých dalších okolností 
použití (jako např. individuálního stylu autora či charakteru průběhu děje). Základem práce je uvedení minulých časů a 
srovnání četnosti a okolností jejich uplatnění. Příklady čerpá autor z díla současného francouzského autora F. 
Biegbedera.    
 
  
2.  Zpracování obsahu B. práce má část teoretickou a praktickou. V teoretické části představuje autor jednotlivé 
minulé časy: le passé composé, l´imparfait, le passé simple, le plus-que-parfait, le passé antérieur, le passé récent. 
Připomíná jejich jednotlivé specifické rysy a současně staví tyto analyzované časy proti časům, které je doprovázejí 
v souvětí. Nezapomíná ani na typy zastupování minulých časů z hlediska stylu. Autor zmiňuje uplatnění časů i 
v případě předčasnosti -l´antériorité, dále konstatuje v analýze podob l´imparfait typ narratif, historique i pittoresque. 
Dílčí závěry A. Sedlmeiera ohledně minulých časů jsou většinou v souladu s obecným povědomím. Názory vyplývající 
z analýzy na mnohé typy minulých časů porovnává autor s názory některých jazykovědců. Zkoumané časy, jejich 
použití a funkci, dokládá autor v praktické části a komentuje je v četných příkladech převzatých z díla francouzského 
autora. V praktické části jsou dále rozebírány minulé časy i z hlediska spojení v syntaktických konstrukcích. 
Konstatována je četnost le passé composé, l´imparfait, le plus-que-parfait. Autor dále uvádí dvě vyskytující se formy 
času le plus-que-parfait.     
 

3.  Formální a jazyková úroveň Bakalářská práce A. Sedlmeiera je srozumitelná, jednotlivé pasáže i rozbory 
jsou věcně správné. Jde o velice pečlivou práci, v níž autor prokazuje vysokou znalostní úroveň. Zvolená koncepce je 
ucelená. Bakalářská práce je originální.  
 

4. Přínos práce Bakalářská práce je cenná, a to nejen jako samotná analýza autora, ale také pro event. zájemce o 
tuto morfosyntaktickou problematiku, či uživatele francouzského jazyka. Autor do kontextu zapojuje novou 
terminologii pro označení minulého času - tiroir. Práce bude přínosem pro studenty připravující se na státní zkoušky 
(Bc. i Mgr.), může posloužit pro opakování, dále zejména začínajícím učitelům pro zachycení rozsahu fr. časů, také i 
jako podklad pro výklad. Promítnutí minulých časů v tomto zpracování může pomoci i studujícím pro dotvoření 
systému minulých časů.       
     . 
     

 

 



 

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

1. Shrňte a představte závěry Vašeho zkoumání ohledně frekvence a okolností výskytu 
minulých časů. Zdůvodněte používání nového termínu: tiroir. 

2. Jaká překvapivá spojení minulých časů jste při zpracování práce objevil? 

Předkládaná bakalářská práce A. Sedlmeiera samozřejmě nejen splňuje podmínky 
kladené na závěrečnou bakalářskou práci v oboru francouzský jazyk a literatura, ale také 
dokládá vysokou úroveň znalostí gramatiky, kterou lze tímto na závěr bakalářského 
studia prokázat. Doporučuji ji k obhajob ě.  
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