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OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ  

Předloženou bakalářskou práci (78 stran) tvoří části teoretická (kapitoly 2. až 4.) a praktická 

(kapitoly 5. - 7.). 

 

Oba celky jsou proporčně vyvážené, logicky uspořádané a provázané vnitřními odkazy. První 

představuje relevantní východiska pro práci s korpusem; autorka přitom pracuje s kvalitními 

prameny, na něž se v textu důsledně odkazuje. (Čtenář by zde jistě uvítal, kdyby byl v rámci 

první kapitoly stručně seznámen s komentovanou bibliografií následně využitých historických 

gramatik.) 

 

Druhá část paralelně představuje výsledky a interpretaci korpusové analýzy.  

Připomínky: 

- Na s. 40-41 by bylo namístě osvětlit důvody vyloučení všech uvedených případů 1. - 9. 

- Na s. 65 autorka odkazuje na sedm bodů z konce teoretické části. Krom toho, že zde 

chybí přesný vnitřní odkaz na danou stránku, na vágně uvedeném místě daný údaj 

nenajdeme…  

 

Oddíl Závěr uvádí, mimo jiné, možné cesty bádání v rámci dané problematiky. 

 

FORMÁLNÍ ÚPRAVA  

     Formálně je práce v pořádku. Vyjadřování autorky je na velice dobré úrovni (pozor na s. 40 na 

shodu: „slova mohou být ovlivněna). Grafická úprava přispívá k přehlednosti, početné tabulky 

a grafy jsou dodány ve velmi dobré kvalitě. Rozsah odborných pramenů se dá považovat za 



nadprůměrný, odkazy na použité zdroje jsou do textu zařazovány s důsledností. Jen na s. 10 

dole je odkaz uvedený neúplně; na s. 46 dole a na s. 69-70 také narazíme na několik výroků (3. 

a 4. odstavec), u nichž velmi pravděpodobně odkaz na použitý zdroj chybí. 

 

 

STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  

Autorka dosáhla stanoveného cíle v plném rozsahu.  

Hodnocená práce je dokladem jejího cílevědomého směřování, zaujetí a poctivého přístupu při 

řešení zadaného úkolu; způsob zpracování svědčí o schopnosti aplikace znalostí a dovedností 

získaných v  jazykových disciplínách, stejně jako o značném tvůrčím potenciálu autorky.    

 

 

OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ: 

Dá se na základě uvedené analýzy i poznatků v této práci neuvedených predikovat vývoj 

používání obou zkoumaných časů ve francouzštině?  

 

 

NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnocení výborně. 

 

 

V Praze, 9. 6. 2017               PhDr. Sylva Nováková, PhD. 

 


