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Obsah práce. Tématem předkládané bakalářské práce je analýza rozdílů mezi mluvenou 

(recitovanou) a zpívanou podobou francouzštiny, a to na základě výzkumu dvou jevů: realizace 

e-caduc a fakultativního vázání. Ze sociolingvistických faktorů jsou brány v úvahu faktory 

„ne/rodilý mluvčí francouzštiny“ a „ne/profesionální mluvčí/zpěvák“. Přílohou práce jsou plné 

texty obou zkoumaných básní a CD s nahrávkami. 

Formální aspekty práce. Práce je psána srozumitelně a přehledně, překlepy a chyby jsou spíše 

vzácné (spektogram str. 46, amie str. 21). Omezila bych užití etického dativu (Níže si 

popíšeme... str. 9 nebo Dokládá nám to citace... str. 24 apod.). Hojné jsou chyby 

ve francouzském résumé (thèse místo mémoire, théoretique, notions... traités, analyses des 

deux textes, etc.)  

Text je členěn pomocí desetinného třídění, ale autorka nevyužívá tohoto členění pro vnitřní 

odkazy. Bibliografické odkazování je vedeno pomocí odkazů pod čarou, mnohde však chybí 

údaj o místě vydání a/nebo nakladateli, který je podle normy ISO690 povinný (např. Dell 1985, 

Rigault 1971 nebo Wioland 1991). U Luhanové – Novákové chybí paginace, u gramatiky Le 

Bon usage chybí druhý autor, A. Goosse (Grevisse byl v roce 2016 už 26 let po smrti). Místo 

internetového zdroje http://accentsdefranc.free.fr by bylo vhodné citovat tištěnou publikaci, na 

níž je založena Carton 1983, dostupný v knihovně FF UK). Rovněž by bylo vhodné citovat 

použité básně z nějakého reprezentativního tištěného vydání a nikoli z přepisu na internetu. 

Text splňuje požadavky na rozsah bakalářské práce, ale téměř úplně postrádá poznámkový 

aparát (kromě bibliografických odkazů).  

Hodnocení obsahu práce. Autorka v teoretické části prokazuje schopnost přehledně 

a strukturovaně představit syntézu daného tématu s využitím základních bibliografických 

zdrojů; vyhnula bych se však označení pařížské variety francouzštiny za „jazyk“ (str. 10).  

Provedený výzkum je velmi zajímavý, výběr respondentů je zároveň rozmanitý i koherentní. 

Autorka o respondentech podává základní sociolingvistické údaje (str. 28). Některé získané 

závěry jsou nové – např. blízkost výslovnosti recitace zpívané verzi u nerodilých mluvčích (str. 

40). Celkově by bylo vhodné hypotézy, cíle a výzkumné otázky uvést již v úvodu práce; takto 

jsou „premisy“ poprvé zmíněny až na str. 26 a 28. Během obhajoby by rovněž bylo možné 

upřesnit, proč autorka považuje znalost navazování a vázání za jedno z hlavních kritérií 

porozumění francouzské písni pro nerodilé mluvčí.  

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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