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Práci předložil(a) student(ka): Iva Boszczyková

Název práce: Les diffícultés ďemploi děs prepositions temporelles

Hodnotil (u externích vedoucích uveďte též adresu a funkci ve firmě): PhDr. Helena Horová, Ph.D.

l. CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn): Tématem předložené bakalářské práce jsou předložky časové
v současném francouzském jazyku. Hlavním cílem práce je seznámit studenty francouzského jazyka s touto
problematikou a zaměřit se na vymezení možných obtíží, které by při osvojování tohoto lexikálně gramatického jevu
mohly nastat.

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost
příloh apod.): Obsahově člení autorka práci do několika kapitol, které logicky odpovídají pojednanému tématu. Po
vymezení „předložky" ve francouzském jazyku se autorka věnuje klasifikaci předložek Ďasových a dále sestavuje
dotazmk obsahující již konkrétaií úkoly k řešení pro respondenty dotazníku. Autorka vychází z aktuálních publikací
tištěných i elektroiiických, které se k tématu vztahují. Praktickou část bakalářské práce tvoří analýza odpovědí
získaných v rámci dotazníkového šetření a zobecnění zjištěných výsledků. Plné znění dotazníku tvoří přílohu
bakalářské práce.

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA Qazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, přehlednost
členění kapitol, kvalita tabulek, grafu a příloh apod.): Z hlediska formální úpravy je práce zcela v pořádku, citace a
odkazy na použité prameny jsou uváděny dle požadované nonny. Práce je psána ve francouzštině a jazykový projev
autorky nevykazuje gramatická, ani stylistická pochybení. Teoretická část práce je velmi přehledná a logicky
stmkturovaná, stejně tak kapitola o výsledcích ankety, doplněná o barevné grafy.

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, originalita
myšlenek apod.): Práci hodnotím jako velmi zdařilou. Pojednané téma je pro studenty francouzského jazyka často
velmi obtížné. Předložená bakalářská práce se tak může stát uceleným materiálem pro studium tohoto jevu.

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ Qedna až tři):

Na sír. 13 uvádíte, že učebnice gramatik velmi často vymezují předložky časové spolčené s předložkami místními.
Uveďte několik příkladů předložek Ďasových, které nelze užít zároveň jako předložek místních.

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): výborné
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