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Obsah a cíl práce. Předkládaná bakalářská práce se zabývá, jak samotný název napovídá, 
francouzskou perifrází être en train de + INF a bere v potaz  její české protějšky. Cíl práce je 
definován autorkou v úvodu (s. 6): „Cílem práce je zjistit, jakým způsobem průběhová 
konstrukce être en train de + inf funguje v různých kontextech a typech textů“. Po prostudování 
textu práce je možno konstatovat, že nadefinovaný cíl byl naplněn, dokonce až přesažen. 
 
Formální aspekty práce. Bakalářská práce je psána v českém jazyce, jeho velmi kultivovanou 
formou. S gramatickými, pravopisnými pochybení se v podstatě nesetkáme. Jen na několika 
místech se objevují stylistické, nebo syntaktické neobratnosti, např. s. 31: „Jelikož čeština je 
syntetický jazyk (…)“.  
Po stránce formální není vlastně práci co vytknout. Působí velmi úhledným dojmem. Dodržuje 
navolené formátování a fonty písma (snad krom příkladu (46)). Grafická úprava je též čtenářsky 
přívětivá. Použitá odborná literatura je naprosto dostačující pro vypracovaný bakalářský úkol. 
Je na ni i patřičně odkazováno. Citace a parafráze jsou opatřeny komentáři ze strany autorky. 
Ke zdrojům přistupuje kriticky. Kladně hodnotím přehledové syntetické tabulky, jež vypovídají 
o přítomnosti zkoumaného jevu v odborných textech (s. 12), nebo o překladových 
ekvivalentech v češtině (s. 24, s. 25).  
Jediná výtka formálního rázu z mé strany: každá nová kapitola by měla začínat na další straně 
(viz závěr). 

 
Hodnocení obsahu práce. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a empirické. 
První  část pojednává zprvu obecně o aspektu v češtině a francouzštině, poté se podrobněji 
věnuje otázce  průběhovosti, aby se nakonec zaměřila na postavení zkoumané perifráze 
v současné francouzštině. Kapitola je zakončena návrhem vlastní typologie pro kategorizaci 
významů francouzské průběhové perifráze être en train de + inf (s. 30). V neposlední řadě jsou 
uvedeny hypotézy a výzkumné otázky, na které jsou hledány odpovědi v empirickém výzkumu. 
Možná mohla být tato část uvedena na začátku empirického výzkumu. 
Druhá část práce je praktického rázu a opírá se o korpusová data. První podkapitola empirické 
části stanovuje kritéria vyhledávání pro výzkum  v paralelním česko-francouzském korpusu 
InterCorp v13. Je na škodu, že není korpus alespoň okrajově uveden, např. i odkazem na 



relevantní publikace, jež jej představují/popisují. Další dvě podkapitoly zahrnují dvě analýzy, 
kvantitativní a kvalitativní. Poslední kapitola pak shrnuje výsledky výzkumu, porovnává 
zejména jednotlivá data obou vybraných subkorpusů. 
 
Po obsahové stránce se jedná o velmi kvalitně zpracovanou práci. Kapitoly na sebe logicky 
navazují. Rozdělení teoretické a praktické části je proporční. Teoretická část pouze necituje 
řečené, či napsané, ale snaží přistupovat ke zdrojům kriticky, uchopit je, sumarizovat a vyvodit 
vlastní výzkumné hypotézy a podklady pro empirickou část. Vlastní výzkum v korpusu 
InterCorp svědčí o autorčině orientaci v tematice. Snaha o interpretaci výsledků je patrná, 
mnohdy se snaží vysvětlit, proč byla perifráze použita a zda, či jak by ji bylo možné nahradit. 

Mám jedinou výhradu k úvodu, kdy autorka příliš anticipuje některé závěry (s. 6): „Výzkum v 
teoretické části ukazuje, že konstrukce v určitých kontextech nemusí vyjadřovat pouze 
aktuálnost.“ 

 
Práci předloženou Kateřinou Kyzourovou je možno hodnotit velmi kladně. Řešení svého 
bakalářského úkolu se ujala zdárně. Cením si systematičnosti prezentace výzkumu, kritickému 
přístupu ke zdrojům a schopnosti interpretace nabytých odborných znalostí na základě 
nastudované literatury. 
 
Doplňující otázka k obhajobě:  

1) V závěru na s. 63 píšete: „Ani jednou se v našem výzkumu nevyskytovala konstrukce 
ve futuru, nelze nicméně z důvodu velikosti zkoumaného materiálu obecně říci, že se 
futurum v konstrukci nevyskytuje nikdy.“  
Uvedla byste, prosím, příklad kdy může být futurum použito? 
 

2) Z jakého důvodu jste volila pro výzkum beletristické a žurnalistické texty?  
 
 

Pro předkládanou bakalářskou práci navrhuji hodnocení výborně. 
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