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Název bakalářské práce:  

Konstrukce après + složený infinitiv ve francouzštině a její protějšky v češtině 

 

Obsah práce. Předmětem předkládané bakalářské práce je korpusová analýza francouzské 

kondenzační konstrukce après + složený infinitiv a jejích protějšků v češtině. 

Formální aspekty práce. Práce je psána přehledně a srozumitelně a autorka prokazuje 

bezpečnou znalost jak tématu, tak odborné terminologie s ním spojené, včetně souvisejících 

oblastí, např. textové lingvistiky (str. 19 nebo 37). Komplexní přístup k tématu se odráží také 

v bohatém poznámkovém aparátu. Jazykové chyby a překlepy nejsou příliš časté 

(úrpcentuálního zastoupení, str. 27 aj.).  

Citované bibliografické zdroje jsou dostatečné; pouze v závěrečném seznamu zdrojů by bylo 

potřeba sjednotit psaní vlastních jmen autorů (iniciály nebo plná jména).  

Hodnocení obsahu práce a náměty k diskusi. V úvodních kapitolách autorka podrobně 

představuje jak morfologii a syntax infinitivu v češtině i ve francouzštině, tak další související 

otázky, např. détachement nebo identifikaci implicitního podmětu nefinitních konstrukcí (zde 

využívá i vizualizace pomocí koindexace, str. 16). Místy ale autorka zabíhá do detailů a témat 

nesouvisejících s primárním cílem práce (např. na str. 22), a text tak ztrácí na koherenci 

a teoretická část hypertrofuje na úkor analýz. Oceňuji ale přehledové tabulky shrnující poznatky 

z odborné literatury (např. na str. 10 nebo 12). 

V empirické části je třeba ocenit schopnost autorky pracovat s korpusovými nástroji (regulární 

výrazy, frekvenční seznamy, p-filtry, statistiky podle zdrojového jazyka aj.) a získané výsledky 

přehledně prezentovat (otázku vložených pozic, pasivních tvarů konstrukce aj.). Přínosné jsou 

kvantitativní údaje o frekvenci konstrukce v závislosti na pod-typu publicistického textu, a také 

přehled lexémů, které se mohou vyskytovat na vložených pozicích v konstrukci. Celkově je ale 

škoda, že se autorka při analýze konstrukce ve francouzštině omezila pouze na kvantitativní 

údaje a nekomentovala typy jejího užití v konkrétních kontextech. Tento aspekt by bylo možné 

komentovat při obhajobě. 

Hodnocení: výborně 

 

V Praze dne 31. 8. 2021     PhDr. Olga Nádvorníková, PhD. 


