Abstrakt
Bakalářská práce se primárně zabývá tématem infinitivu v portugalštině, které zahrnuje
základní přehled variant a pravidel jeho užívání. Dále popisuje infinitivní věty a jejich
syntaktické funkce ve všech vedlejších větách, kde se můžeme s portugalským infinitivem
setkat. Značná část popisuje tvoření a užití infinitivu ve vedlejších větách kompletivních, kde
se mimo jiné zajímá i o finitní tvary těchto vět, dále ve větách adverbiálních, vztažných a
účinkových. Práce se též soustřeďuje na užití infinitivu ve všech slovesných perifrázích
aspektuální povahy, přičemž se omezuje na základní dělení kategorie fáze. Tato část je
doprovázena velkým množstvím příkladových vět u nejhojněji se vyskytujících slovesných
konstrukcí v portugalském jazyce. Další část práce se poté věnuje způsobům, pomocí kterých
dochází k nahrazování konjunktivu infinitivem osobním, jenž je dalším zajímavým jevem
tohoto jazyka.
Sekundárně se práce zaměřuje na klasifikaci a užití španělského infinitivu a zkoumá, ačkoliv
méně rozsáhleji, ty samé oblasti jako v části o portugalštině. V rámci snadnějšího pochopení
obou infinitivů se v závěrečném kroku porovnávají, přičemž srovnává nejzásadnější odlišnosti
a podobnosti vybraných oblastí předešlých kapitol.
Předmětem zájmu závěrečné části je především funkce flektivního infinitivu v portugalštině,
jenž se ve španělštině nenachází. Hlavní funkcí flektivního infinitivu je zajistit, aby došlo
k jasnému výkladu podmětu infinitivní věty v případech, kde by mohla nastat interpretační
nejednoznačnost. V rámci této kapitoly přináší takové poznatky, které vysvětlují a pomáhají
definovat, jakým způsobem je tento tvar alternován ve španělštině formou subjunktivu či
indikativu a na jakých aspektech při volbě jedné z uvedených forem záleží. Dále vysvětluje
obecné užití kompletivních vět substantivních v infinitních a finitních tvarech a podobně jako
u předešlého tématu zkoumá, na čem závisí volba každého z nich. Posledním okrajově
zkoumaným předmětem porovnávací kapitoly jsou slovesné aspektuální perifráze durativního
významu, kde zmiňuje užití španělského gerundia v případech, kde portugalština běžně užívá
infinitivu.
Tato práce se nezabývá historickým aspektem zkoumaných oblastí, ale přistupuje k nim
synchronní metodou a nabízí systematický postup a řadu příkladových vět na jednotlivá témata.

