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Obsah práce. Předmětem předkládané bakalářské práce je korpusová analýza francouzského 

výplňkového ne ve třech subkorpusech – beletristických textech (romány), publicistice, textech 

stažených z internetu a ve filmových titulcích. Práce ověřuje tvrzení, že je zkoumaný jev 

znakem vyššího stylu a zároveň si klade za cíl zjistit, zda je výplňkové ne skutečně plně 

fakultativní, tj. zda nemění význam věty.  

Formální náležitosti práce a její celková úprava. Předkládaný text respektuje požadavky na 

rozsah tohoto typu akademické práce a je přehledně členěn pomocí desetinného třídění, autorka 

však bohužel této možnosti příliš nevyužívá pro vnitřní odkazy. Autorka systematicky používá 

bibliografického odkazování pomocí autora a roku; v závěrečné bibliografii je však u první části 

odkazů údaj o roce vydání přesunut na konec odkazu, jako je tomu v normě ISO690. V seznamu 

bibliografie chybí Muller 1991.  

Jazyk práce je v syntaxi plynulý a autorka se vyjadřuje jasně a srozumitelně i o komplikovaných 

a abstraktních otázkách; překlepy a chyby jsou spíše vzácné – vícečetně na str. 24 (datům 

získaných, Evropské Unie, jinde: hlavě str. 22, případy se … objevili, str. 45, Goose místo 

Goosse str. 59 aj.). Hojné jsou však chyby ve francouzském résumé (apparaisse, analyse… 

réalisé, phrases místo propositions aj.). Jakékoli metalingvistické užití slova je nutné v textu 

uvádět kurzívou (zejm. opakující se výplňkové ne).  

V úvodním prohlášení chybí druhá část věty. 

Hodnocení obsahu práce a náměty k diskusi. V teoretické části své práce autorka zasvěceně 

předkládá zdařilou syntézu dosavadního bádání o ne explétif, přičemž je schopna shrnout i 

pokročilé studie (např. Muller 1978 nebo Martin 1984) a zaujmout k nim kritický postoj.  

Ocenit je třeba pečlivou práci s korpusy, jednak zvládnutí komplexního zadání dotazu v CQL 

(str. 28 aj.), jednak analýzu procentuálního zastoupení šumů, na základě pečlivé manuální 

analýzy rozsáhlého vzorku výskytů (2404 výskytů).  Vzhledem k velkým rozdílům v rozsahu 

jednotlivých použitých korpusů a také v množství získaných výsledků by bylo vhodné 

v kvantitativní části práce v grafech uvádět kromě procentuálního zastoupení také údaje 

o absolutní frekvenci výskytů – jinak mohou být výsledky zavádějící. Zajímavé jsou zejm. 

frekvenční údaje o zastoupení ne explétif u výrazů, kde bylo množství šumů nejnižší, např. 

u výrazu avant que.  



V kvalitativní analýze autorka provádí jemnou a zároveň komplexní analýzu vybraných 

příkladů; bere v úvahu i faktory stylistické (např. stylový příznak slovesa craindre ve srovnání 

se slovesným souslovím avoir peur) nebo i okolnosti vzniku textu (u příkladů 38-39 na str. 45). 

Zajímavý a nový je pak zejm. faktor lexikálního významu řídícího slovesa ve vedlejší větě (str. 

44 aj.). Významovou platnost ne explétif autorka ukazuje i na konstruovaných příkladech (str. 

44). Nevýhodou podrobné a jemné analýzy několika vybraných příkladů je to, že vytváří dojem, 

že se nejedná o generalizaci nějaké výrazné tendence ve fungování ne explétif, ale o partikulární 

případy. Poněkud nesystematicky pak působí to, že se u některých příkladů objevuje český 

překlad a u jiných nikoli. Autorka také nevyužívá možnosti odkazovat na příklady, které 

průběžně v práci čísluje – např. (16) v teoretické části a (45) v části praktické.   

 

Předkládanou bakalářskou práci považuji za zdařilou a předpokládám, že na výše uvedené 

připomínky bude autorka účinně reagovat u obhajoby. Navrhuji hodnocení výborně. 

 

 

 

V Praze dne 5. 9. 2017     PhDr. Olga Nádvorníková, PhD. 

 


