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OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ  

 

Předložená diplomová práce (160 stran textu, ovšem chybně naformátovaného, takže fakticky 

je stran méně) přináší výsledky zkoumání příslovečných určení v iniciální pozici. Autorku 

přitom zajímají možnosti distribuce těchto větných členů v kontextu dané výpovědi, k čemuž 

jí vedle teoretického základu slouží i korpusy, nutno poznamenat, že vhodně zvolené - 

publicistický a literární.  

 

Práci logicky tvoří dva rozsáhlé oddíly - část teoretická a experimentální. První představuje 

východiska pro práci s korpusem; autorka přitom pracuje s kvalitními prameny, na něž se 

důsledně v textu odkazuje. Není zde opomenut žádný relevantní faktor, v pragmatickém 

pohledu na výpověď je správně zmíněna i role intonace. 

Tato část je přehledná; místy, zřejmě ve snaze o úplnost, jsou uvedeny zbytečné podrobnosti.  

 

Část experimentální prezentuje výsledky práce s oběma korpusy. Autorka si „pohrává“ se 

stavbou vět za účelem zkoumání přijatelnosti eventuální postpozice přislovečných určení při 

zachování stejného významu a gramatické správnosti nově vzniklé větné konstrukce. 

Autorčiny analýzy a komentáře jsou srozumitelné a dávají smysl. 

 

FORMÁLNÍ ÚPRAVA  

Struktura práce je v pořádku. Vyjadřování autorky je na vynikající úrovni. Co se formální 

stránky týče, výslednou podobu práce kazí chybné uspořádání textu dané špatně navoleným 

formátováním. Grafická úprava textu přispívá k jeho přehlednosti (pozn.: zvýrazňování 

nadpisů není třeba dělat dvojím způsobem, zde tučným písmem a podtržením). Autorka do 



textu vřazuje tabulky a grafy vypovídající jak o výchozí korpusu, tak o dílčích výsledcích 

svého zkoumání.  

 

STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  

Autorka podle našeho názoru dosáhla stanoveného cíle, i když zásadně překvapivý není: 

každá dobrá učebnice francouzštiny nás poučí o tom, že příslovečná určení místa a času je 

zpravidla možno klást buď na začátek nebo na konec věty (viz výsledky „manipulace“ 

s větnými členy). 

 

Nicméně, hodnocená práce je svědectvím o poctivém přístupu při řešení zadaného úkolu. 

Autorka má nesporně značné předpoklady k tomu, aby jednou své schopnosti a dovednosti 

v dané oblasti zájmu zúročila jinou podobně zaměřenou prací. 

 

OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ: 

Mohla by diplomantka při obhajobě zformulovat přínos této práce pro sebe a pro čtenáře?  

 

NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

 

 

Datum: 12. 6. 2016               PhDr. Sylva Nováková, PhD. 

 


