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PoSUDEK DlPLoMoVÉ PRÁGE

Konfrontační pohled na předložky místa a času V angličtině a češtině
(téma)

l. Cíl práce a ieho naplnění: ]-. €íl práee byl staneven a naplněn v seuladu s tématem
2.eí|:prá€ebyl nap|něnsdrebnýmined
3. Cíl práce byl adekvátní, ale jen částečně naplněný
4.ffi

ll. Struktura práce: 1. Logická, jasná a přehledná
2. Přiměřená
3. Uspe&ejiva
4. Nevtredná

lll. Práce s literaturou: . 1. Výleerná: zveleny a peužity vhedné prameny v patřiěnérn
rezsahu; přesná práee s eitaeemi; kritiel<á analý4a zdrejů
2. Velmi dobrá práce s adekvátními prameny v patřičném
rozsa h u

3. Průměrná práee s literaturet+
a. iíeí

lV. Prezentace a interpretace dat: 1.

inte+pre+aee
2' Velmi dobrá prezentace dat, úspěšný pokus o jejich
interpretaci
3.

4. Needpevídajíeí prezentae e' nedestateěná analýza
výsledt<++

V. Formálnístránka: t.
2. obsahuje drobné formálníchyby
s.
4. Nesplňuje většinu stanevenýeh težadavků

Vl. Jazvková úroveň práce: ].. Výberná
2. Velmidebrá
3. Dobrá



Vlll. Přínosv práce:

4. Pedprů-něrná

1. Velmivyselé
2. Vysoká
3. s+ř€dhí
4. Ní*]é

1,.

2.

,t'

Předklódanó diplomovó próce si kladta za cíl zmapovqt užití předložek času a místq v angličtiněa porovnat zjištěné výsledky s předtožkami stejného typu v češtině. Cít próce byt pak v souvislostise změnou vedoucí práce zúžen na zmqpovónítemporálního a prostorového užitÍ předložky ,,at,,a jejích ekvivalentů v češtině. V úvodu teoretÍcké čósti autorka velmi poučným způsobempojednóvá o předložkóch jako takových a nahlÍží problematiku tohoto slovního druhu z několikarůzných hledisek zo použití podrobných studií různých autorů. V druhé polovině teoretické čóstise pak autorka soustředí na konkrétní předložku ,,at" o podrobně pojednóvó zjištění ohtedněvyužití této předtožky k vyjádření časových , prostorových vztahů, kteró vyplýnula z dřívějšíholingvistického zkoumóníjmenovitě autorů Lindkvista, Lin'dstromberga a Darbyho.
V praktické čósti pracuje autgrka se vzorkem obsahtujícím dvě stě dokladů předtožky ,,at,,, kteréautorka excerpovala ze živého jazyka angtické prózy dvacótého století. Nosbíraný materiól jerozdělen do dvou vetkých oddílů, tj. prostorové a temporátní užití předtožky. rcazáý r "iiii'i"pak podrobněji roztříděn do pododdítů (7 pododdíIů u prostorového užití předtožky, 5 pododdílůu časového využití předložky), které mapují využití předtožky ze sémqnticko-gramatickéhohlediska' Rozdělení tohoto typu se mi jeví jako velmi užitečné, napomóhó osvětlit systémovéužití předložky' Za slabinu próce považuji nedostatečné pojednóní o českých ekvivalentechpředložek' Próce sice odkazy na užití v češtině uvódí, ale zcela chybí systematický přehted.Jazykově je próce nedokonaló, chybí závěrečné kore:ktury textu, což se projevuje výskytemvětných fragmentů především v zóvěru próce. Vyskytuje se také oscilující ortografickd formaslQvo' viz,,connection" d,,connexion"' Ve výpisu zkratek rnvai ,i'rž;l;;;i)rurr-, zcela chybízkratky 

"TT", ,,lLN"' V seznamu literatury chybí odkazy nq autory Darby, Duškovó či Biber.Uvedené nedostatky však nepřevyšujÍ ktady próce, a prot:o 1i doporučuji k ústní obhajobě.

Práce splňuje/p5p454"* základní požadavky kladené na tento typ prací, a proto ji
d o p o ru č uj i/neaeperu€{+ii* k ú stn í o b h aj o b ě..

otázkv k obhaiobě:

3. Průměrné, omezené využití výsledků práce
4' Nedestateěné; práee nemá jasný gřínes pre ebe+

t' 
:::::::-:^1Y:, ln:o,''1.' 

k rozdělení nasbíraného materiálu do výše zmíněných
sémanticko-gra m atických kategorií?

2. Na str. 37 autorka zmiňuje zaměnitelnost předložek ,,at,,
zaměnitelnost beze změny významu? " 

,,in" ve větách 1.5 a 59. Jde o



:ilT.T#l.:f'::i:,::* o vynechávání čtenu v předložkové frázi (věty 81 a 86).
^?-qo:13 

Y a utorka Rříčiny,.r,*jn" j""" l4' 
}i'i;fl:l: .:ff;:n:':''nť: ;J:ř*iT,'.::TT:n11 vzorku, existují nějaké
il::',""H:tr!:l[Tl.l; jm.il'l*i*:dffi 

'''['r';';J['Jň':11:,ij'::Í
pozor? Lišilo se české užití předloi.Ll''.l'r;;ňffi#Ť'|!iili;f 

J,,ilf",trIka 
dá

Návrh na klasifikaci diplomové práce:

P"

V Českých Budějovicích dne 1? 1' . 2012

Stupeň rvalrŤtáG výbornffi
dobře nevyhověl


