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OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ  

Předloženou bakalářskou práci (61 stran) tvoří části teoretická a empirická. 

Oba celky jsou proporčně vyvážené a logicky uspořádané. První přináší relevantní teoretická 

východiska pro práci s korpusy; autorka zde pracuje s kvalitními prameny, na něž se v textu 

důsledně odkazuje. Druhá část pak představuje výsledky korpusové analýzy zacíleného jevu a 

jejich interpretaci. Metodologicky je tato část zcela v pořádku. 

 

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

možné doplnit je o návrh zkoumání toho, jak výplňkové „ne“ vnímají dnešní Francouzi. 

 

 

FORMÁLNÍ HLEDISKA PRÁCE 

      Po stránce struktury je práce v pořádku, nechybí jí žádná část. Vyjadřování autorky je 

povětšinou na velmi dobré úrovni (neobratnosti, jako např. výrazy obzvláště klíčové; jeden a 

ten samý jsou výjimkou; pečlivou korekturu by si ovšem zasloužil Závěr a francouzské 

Résumé!).  

Grafická úprava přispívá k přehlednosti, tabulky a grafy jsou dodány v dobré kvalitě. 

U některých příkladů užití „ne“ v kontextu vět vypůjčených z literárních děl nás překvapuje 

uvedení jejich názvu v češtině.  

Rozsah odborných pramenů se dá považovat za odpovídající, odkazy na použité zdroje 

jsou do textu zařazovány s důsledností. Potenciální čtenář by jistě uvítal systematické 

zařazování odkazů vnitřních. 

 

 



STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  

Autorka dosáhla stanoveného cíle v plném rozsahu. Bere přitom na vědomí limity 

daného zkoumání, např. v souvislosti s některými typy beletrie, z nichž některé mají velmi 

blízko k mluvenému slovu, což může výsledky výzkumu zkreslovat. 

 

Hodnocená práce je dokladem cílevědomého směřování, zaujetí a poctivého přístupu 

diplomantky při řešení zadaného úkolu; způsob zpracování svědčí o její schopnosti aplikace 

znalostí a dovedností získaných v  jazykových disciplínách. 

 

 

OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ: 

 

Mohla byste zdůvodnit výběr autorů, z jejichž děl čerpáte své příklady, a dále popř. tuto 

otázku rozvést? 

 

 

NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnocení výborně. 

 

 

V Praze, 4. 9. 2017               PhDr. Sylva Nováková, PhD. 

 


