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Název diplomové práce: Komparativní studie uvozovacích vět v angličtině a francouzštině 

Obsah práce. Předmětem předkládané diplomové práce je komparativní výzkum uvozovacích 

sloves ve francouzštině a angličtině na základě paralelního korpusu Intercorp. 

Formální aspekty práce. Práce je psána velmi kultivovanou francouzštinou, jazykové chyby 

či překlepy jsou v práci spíše vzácností, např. s. 70: la rechereche est divisée en deux partie. 

Rovněž stylistické zpracování a vyjadřování autorky je na velmi dobré úrovni. Z formálního 

pohledu se setkáváme s pochybením pouze na úrovni typografického úzu: cf.: i když je 

latinského původu neudává se kurzívou, procenta bývají od čísel oddělena mezerou, tedy např. 

ne 30%, ale 30 %, středník je pak ve francouzštině oddělen mezerami po obou stranách, což je 

povětšinou dodrženo, místy nacházíme ovšem opomenutí (s. 58, 71). V textu se na mnoha 

místech odkazuje na autory Goosse, Grevisse ale v závěrečné bibliografii obecný odkaz 

postrádáme. Conlusions bych neuváděla v plurálu. 

Naopak kladně hodnotím grafická a tabulková zobrazení, která zpřehledňují prezentovanou 

tematiku, i jejich barevné rozlišení zvyšuje vizuální atraktivitu diplomové práce. 

Hodnocení obsahu práce a náměty k diskusi. Zvolené téma práce odpovídá současným 

výzkumným trendům v lingvistice, kterými jsou zajisté rešerše na základě korpusu a dále je to 

i komparativní hledisko. Co do koncepce je práce tradičně a standardně pojata, tj. rozlišuje 

teoretickou a praktickou část. Ve své teoretické bázi se zejména věnuje vymezení uvozovací 

věty, její obecné charakteristice, třídění, problémům překladu, apod. V této části postrádám 

některá další uchopení „tradičních“ gramatik, např. Arrivé nebo Martinet. Možná by bylo také 

vhodné nahlédnout do dalších slovníků obecného jazyka francouzského, např. Le Petit Robert, 

Trésor de la langue française.  

Na teoretickou část navazuje plynule praktická, která obsahuje pouze jednu explicitní kapitolu 

s názvem « analyse quantitative » čítající další podkapitoly. Možná by bylo vhodnější druhou 

zásadní analýzu « qualitative » zařadit jako samostatnou, tj. s označením 2.2. Cílem praktické 

části je analyzovat slovesa v uvozovacích větách co do frekvence, variability, jejich distribuce 

v textech originálních a paralelních překladech a dále např. zmapovat jejich stylistické techniky 

v překladech. Autorka dochází k velmi zajímavým závěrům co do porovnání četnosti užití 

vybrané skupiny sloves a potvrzuje vyslovené hypotézy v úvodu práce. 



Předloženou práci hodnotím kladně, téma, jemuž se věnuje, je kvalitně zpracováno a 

prezentováno, nejen co do obsahu, ale i formy. Výše uvedené poznámky, resp. výtky jsou spíše 

drobnými až přehlédnutelnými nedostatky, jež nijak nenarušují dobrý dojem z práce. 

Závěrem si dovolím položit dotaz na prezentaci, definici, příp. uchopení zkoumané skupiny 

sloves v obecných slovnících francouzského, příp. i anglického jazyka 

 

Předkládanou diplomovou práci považuji za zdařilou, proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji 

hodnocení  výborně. 

 

 

 

 

V Praze dne 23.1.2018    Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. 


