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OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ  

 

Předloženou bakalářskou práci (50 stran a Přílohy) tvoří dvě části.  

 

První, teoretická část, přináší základní charakteristiku francouzštiny mluvené 

v porovnání s francouzštinou recitovanou a zpívanou. Diplomantka se zde soustředí na 

problematiku tzv. přeslabikování, které podle dnes již obecně přijatého pohledu na dané téma, 

probíhá u uvedených typů zvukové realizace textu odlišně.  

 

Jádrem práce je část druhá, praktická. Autorku zde zajímá, jakým způsobem s interpretací 

dvou uměleckých textů naloží zástupci různých sociolingvistických skupin, včetně studentů 

s pokročilou úrovní francouzštiny. V souladu s teoretickými východisky si všímá variant 

realizace nepovinného vázání a tzv. e-caduc. Operuje přitom s materiálem opatřeným 

srozumitelným značením, který jí umožňuje naplnit snahu o získání objektivních dat. Ta sice 

vzhledem k počtu respondentů nejsou významná, nicméně autorce poskytují vhled do dané 

problematiky a možnost formulace relevantních závěrů. 

 

FORMÁLNÍ ÚPRAVA  

Z hlediska struktury je práce v pořádku.  

Vyjadřování autorky je na slušné úrovni, jen místy nás zarazí věcné nepřesnosti (např. s. 43: 

e-caduc se může objevit v přízvučném postavení), neúplnost informací (s. 21), chyby ve 

fonetických přepisech (s. 11-27), formulační neobratnosti, občasné překlepy. Během četby se 

občas setkáváme s projevy nejistoty v používání odborné terminologie.  

Část Přílohy je integrální součástí práce a obsahuje relevantní dokumenty, včetně 

pořízených nahrávek. Odkazy na použité zdroje provádí autorka vcelku důsledně, zápis 

bohužel není ve všech případech v souladu s normou.  

 



STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  

Autorce se vcelku podařilo zorientovat se ve složité problematice přeslabikování ve 

francouzštině a nabyté poznatky aplikovat v části praktické.  

Ocenit je třeba její schopnost interpretace získaných výsledků na pozadí uvědomění si 

limitů posuzované práce, daných zejména omezeným počtem interpretů a absencí širší 

„percepční kontroly“ pořízených nahrávek. 

 

 

OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ: 

V čem pro sebe vidíte největší přínos v souvislosti s touto závěrečnou prací? 

 

 

NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  

Přes uvedené výhrady lze konstatovat, že autorka vytyčeného cíle dosáhla.  

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnocení velmi dobře-dobře. 
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