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l. CÍL PRÁCE (uvedte,do jakémírybyl splněn):
Cílem dip|omovépráce bylo popsat zák|adnitermínysouvětí- souřadnost,podřadnost,juxtapozice, a jak uvádí
diplomantkav českémrésumé;jistit úroveňznalostíčeskýchstudentův obl,astifrancouzskéhojazyka a potéje
nebot'v úvoduje cíl
résumé,
Citaci bylo nutnévyjmout z českého
porovnat se znal,ostmifrancouzslých studentů.,,
nadefinovánvelmi nesrozumitelně.
názvu prácea disproporce,název - téma- cíl _ jeho
C]íl,velrni vágně definovaný,neodpovídápřílišsamotnému
komentáře).
napInění,
se prolínáv celépráci (víceviz níŽejednotlivé
přístup,proporcionalita
teoretickéa vlastnípráce, vhodnost
tvůrčí
2. oBSAHOVÉ zpnecovÁlí
1nároenost.
přílohapod.):
Práce je rozdělenado dvou hlavních částí,teoretickéa praktické.Teoretická částv sobě obsahujecelkem čtyři
kapitoly (Notionsfondamentales, Comment relier les propositíonsqui formentttne phrase contplexe,Diff,jrents types
jejich
Kapitoly obsahujízákladnívymezenítermínů,
de coordination,Cl,assenlentde propositions subordonnées).
jsou logické,diplomantkase opíráo řadu odbornýchstudií,nevyjímaje
velká jménafrancouzské
a struktura
členění
práciteoretických
apod'Jednáse o dobřezpracovanoukompilační
lingvistikyjako Arrivé,Grevisse,Gardes-Tamine,
východisek.
metody, zkoumá znalost v oblasti
Praktická část,jejíŽ hlavním činitelemje výzkLrmza pomoci dotazníkové
JiŽ takto obecně nadefinovanýcíl není příliš
francouzštiny
v porovnáníčeskýcha francouzskýchrespondentů.
jazyka,,je širokýmtermínem.Hledisko dotazníkumělo být
vsouladu stématempráce a ,,oblastfrancouzského
taktéŽv názvu práce, pokud je hlavním cílem. Téma spíšeodkazuje k obecnéteorii a práci s textem' jak bývá
l) Nutno vytvořit pro
voblasti lingvistikypravidlem.Samotnýdotazníkmá zmého pohleduněkolik nedostatků:
jak dlouho se učí
pok-ládat
otázku,
vs.
Francouzům
CR
FR.
vlastní
dotazník'
lraŽdéhocílovéhorespondenta
francouzsky je nejspíš zbýeěné, naopak i matoucí pro celý výsledek otázky. Pro mnohé Francouze neni
a ki o p ř í l i š
e ,atjeín t o f a k t n e n í z o h l e d n ě n . 3 ) D o t a z n íjl e<vsíejm
f r . a n c o u z š t i n a m a t e ř s k ý m j a z y k e m , n e b o ji ivcíhcm
na obsah,jekoncipovánjakotest.
dIouhý(5 s. celkem),navícs nutnoudávkouvelkékoncentrace
na s. 39 Se pouzedovídáme,
veškerávyjádřeníjsou jen procentuální'
Nikde neníuvedenpřesnýpočetrespondentů,
jazyk.
je
jeden
Že bylo dosáhnutoshodného
pro
velmi
zajímavé,
Také
rnin.40
respondentů
Že si autorkavytyčilacíl
Také postrádámezmínkuo
zastoupenídotazovanýchzakaŽdý jazyk. Došlo snad keliminaci některýchdotazníků?
obecně.Je patrnájistá disproporcepři porovnáníněkolika otázek,např. Francouzi
vyřazeníněkteých dotazníků
Že se ji někteříučípouze l2 let, příp.
ale pak se dozvídáme,
uvádějí,Žeje jejich mateřskýmjazykem francouzština,
by
se ji zaěaliučitna univerzitě.I z toho bodu plyne' Žeby|amožnácílováskupinanepřílišvhodnězvolenaa m-oŽrrá
pokud by se diplomantkazaměřila pouze na českéstudenty'I porovnánímezi Cechy a
bylo bývalo vhodnější,
jsou studentyse specializací
Ale Francouzi?Jejejich oborem
na francouzštinu.
Češi
Francouzije velmi disproporční.
takéfrancouzština?
jevů,neobsahují
dalšíhlubŠí
analýzu.Závěr
Výsledkyvýzkumuse potévyjadřujípouzeke znalostema porovnávání
bez hlubšíreflexe.
pak působíjako
pouhévyhodnocení
testuz francouzštiny
3. FORMÁLNi Úpnavn (azykový projev,správnostcitacea odkazůna literaturu,grafická úprava,přehlednost
kapitol,kvalitatabulek,grafůa přílohapod'):
členění
normě. Citace jsou taktéŽv pořádku aŽ na některé
Forrnálníúpravapráce je uspokojivá,odpovídápoŽadované
aje na ně i
v textujsoupro přehlednostočíslovány
odkazyna webovéstránky(s. 39' al). Tabulky a grafy zařazené
Býva|o
listovatmezi textema grafyzprvní částidotazníl<u.
všakvelmi nepraktické
řádněodkazováno.Pro čtenáře.ie
jen
je
jinou
místy
projev
setkáváme
se
uspokojivý,
prezentace.
metodou
Jazykový
zamyslet
se
nad
by bylo vhodné
snepřesnostmitypu:Qtti nous d acqtérir...(s 38),partiquepratique(s. l,6a). Naopak reformulacia.jazyl<ovou
potaŽmoi francouzské,
résumé.
revizi by si zaslouŽiločeské,
se mi ale jeví nutnýpočetNS diplomovépráce (60 NS, 108000).Závěr končína s. 6l a
Jako nejproblematičtější
a|eco do počtuznakůjsou méněpočetnější.
řadu tabulekagrafů,kterésice texttzv.,,natáhnou..,
textobsahr.rje

HSDNoTITELE (celkový dojem z diplomovépráce, silnéa slabéstránky, originalita
4. STRUČNÝ KoMENTÁŘ
myšlenekapod.):
cětkový dojem z práce je velmi rozpačitý.Na jedné straně shledávám teoretickou práci velmi zdařile zpracovanou'
je dle
na straně diuhéje zde praktická část,jež vykazuje řadu nedostatků.Celkový obsah praktické části, která
jako
ne
uchopen
ale
zaě|enén,
jejím
být
dotazník
Jistě
mohl
nir:'tem,
s
piáce,
nekoresponduje
cílem
hlavním
autorky
hlavní pilíř celéhodiplomovéhoúkolu.
V neposlednířadě jj zďe otázka poětu araků (!), která mne vede kjasnému závěrv, nedoporučitdiplomovou práci
k obhajobě'
Je nezbytné,aby její rozsah odpovída| požadavkůmna kvaliÍikačnípráci dte vyhlášky děkana FF ZcU
č.2D|20|6.
5' oTÁZKY

A PzuPoMÍNKY DoPoRUČBNÉ r BLIŽŠíMU VYSVĚTLENÍ pŘlt osHn"|oBĚ (edna aŽtři):

Vzhledem kzávažnému a nediskutovatelnémunedostatku práce neshledávám jako nutné,aby byly diplomantce
l. KošařovépoloŽeny otázky k obhajobě.
6. NAVRHoVANÁ ZNÁMKA
(výbomě,velmi dobře' dobře' nevyhověl):nevyhověla
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