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Obsah práce. Předmětem předkládané diplomové práce je analýza pěti přípustkových 
konektorů ve francouzštině a jejich českých protějšků, a to na základě dat z korpusu EuroParl, 
obsahujícího přepisy debat v Evropském parlamentu. 
Formální aspekty práce. Práce je psána kultivovanou češtinou; jazykové chyby a překlepy 
jsou vzácné (na francouzština, str. 25; chybějící slovo tudíž ani na našem (korpusu? vzorku?) 
nejsou registrovány, str. 63; chybějící čárka po konsekutivním tudíž str. 67 aj.). Použité 
bibliografické zdroje jsou bohaté a rozmanité; obsahují texty z české, francouzské, anglosaské 
i německé lingvistické oblasti. Způsob odkazování je systematický; pouze u tabulek 
vycházejících s odborné literatury bych doporučila explicitní odkazy na zdroje i v popisku 
tabulky (str. 27). Poznámkový aparát je bohatý a koherence práce je podpořena vnitřními 
odkazy (bylo by pouze vhodné podpořit i odkazování dopředu do textu, zejm. pro propojení 
analýz jednotlivých konektorů ve francouzštině, kap.6.2, a jejich protějšků v češtině, kap. 
6.3). Zvolený formát exemplifikace je sice podrobný a systematický, ale poněkud zatěžuje 
text.
Hodnocení obsahu práce a náměty k diskusi. V teoretické části autor prokazuje bezpečnou 
orientaci v tématu a schopnost syntetizovat použité zdroje do vlastního textu. Přínosem jsou 
syntetizující tabulky (např. na str. 40). Autor dokáže přehledně shrnout i problém nejednotné 
terminologie (např. otázka logické/objektivní přípustky). U srovnání přípustkových a jiných 
kontektorů by bylo vhodné zmínit také klasifikaci uvedenou v Kortmann (1991), která 
zohledňuje i kognitivní aspekty frekvence a vývoje konektorů. 
V kapitole věnované metodologii a zdroji dat je třeba ocenit schopnost aplikovat 
metodologické principy práce s korpusy, zejm. práci s regulárními výrazy, vyhodnocováním 
kolokací a podrobnými bibliografickými zdroji ke zvolenému korpusu (EuroParl). Oceňuji 
také jednotlivé korpusové sondy, využívající další korpusové aplikace (např. SyD str. 44). Z 
metodologického hlediska by pouze bylo vhodné příp. specifičnost zvoleného korpusu ověřit 
také konfrontací s daty z jednojazyčných referenčních korpusů pro oba jazyky. Kromě toho 
by bylo potřeba častěji v textu upozorňovat na příp. omezení získaných výsledků a závěrů, 
zejm. ve vztahu ke zdrojovému jazyku. 



Data použitá v analýze jsou dostatečně rozsáhlá, podrobně zpracovaná a kvalitně statisticky 
vyhodnocená: oceňuji např. graf na str. 115 nebo analýzu míry variability českých protějšků 
zvolených konektorů (zde pouze postrádám celkové vyhodnocení jednotlivých získaných 
údajů). Rovněž by bylo potřeba v úvodu práce podrobněji vysvětlit výběr konektorů. Celkově 
je analýza přehledně strukturovaná a autor systematicky zkoumá zvolené faktory (pozici 
concédé a ne/finitnost struktury) a aplikuje lingvistické testy (jak sám autor ale upozorňuje, 
bylo by vhodné získané okurence předložit rodilým mluvčím a zohlednit jejich mínění) a 
dochází k novým a zajímavým závěrům (např. tendence quoique ke kombinaci s nefinitními 
strukturami nebo nespecifičnost češtiny v odlišování typů přípustky).  

Náměty k diskusi:
- autor z vyhodnocení českých protějšků zkoumaných konektorů vyloučil nahrazení 

přípustkového vztahu vztahem kauzálním: jak častý tento protějšek byl? nenaznačuje 
nějakou tendenci?

- v teoretické části autor shrnuje lexigrafické údaje o zkoumaných konektorech: jak 
získaná empirická data ne/odpovídají těmto popisům a jak by bylo možné na jejich 
základě slovníky doplnit/upravit?

- většina českých protějšků pravděpodobně pochází z překladových textů; lze 
předpokládat, že v nepřekladových textech by byla lexikální variabilita protějšků 
vyšší?

Pro předkládanou práci navrhuji hodnocení výborně.

V Praze dne 3. 9. 2020 PhDr. Olga Nádvorníková, PhD.


