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Název bakalářské práce:  

Průběhová slovesná perifráze être en train de + INF a její protějšky v češtině 

 

Obsah práce. Předmětem předkládané bakalářské práce je korpusová analýza francouzské 

slovesné perifráze être en train de + inf, jejích protějšků v češtině a významů, kterých nabývá 

ve dvou textových typech: beletrii a publicistice. 

Formální aspekty práce. Práce je psána velmi kultivovanou češtinou prokazující bezpečné 

zvládnutí jak tématu, tak příslušné terminologie, a to v obou relevantních lingvistických 

tradicích – české i francouzské (a částečně také anglofonní, např. prostřednictvím Vendlerovy 

typologie). Jazykové chyby a překlepy jsou vzácné (subkourpusu str. 34 aj.). Autorka prokazuje 

znalost odborné literatury a je schopna syntetizovat nejen obvyklé jazykové příručky 

a gramatiky, ale také současné odborné články.  

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

vztahy mezi slovesným videm a povahou slovesného děje v české a francouzské lingvistické 

tradici, a na základě odborné literatury v závěru představuje vlastní operacionalizaci pro 

typologii významů, kterých může zkoumaná konstrukce nabývat v korpusových datech. Tento 

základní teoretický výklad vhodně doplňuje i diachronní perspektiva (vývoj konstrukce) 

a základní stylová charakteristika obou zkoumaných textových typů. 

V analytické části je třeba ocenit velmi vyváženou práci s kvantitativní a kvalitativní analýzou 

– pro některé zkoumané aspekty je čistě kvantitativní analýza vhodná (zejm. pro typy 

slovesných tvarů, v nichž se konstrukce vyskytuje, str. 45), v jiných – především u klíčového 

faktoru významu konstrukce – autorka sama správně poukazuje na časté překrývání významů 

a na nejednoznačnost interpretace, které může vyvážit právě jen jemná analýza konkrétních 

příkladů. Komplexnost a kvalitu této analýzy odráží i využití poznámkového aparátu, kde 

autorka doplňuje další komentáře k analýze.  

Práce celkově přináší velmi zajímavé výsledky, nejen pokud jde o srovnání funkce zkoumané 

konstrukce v obou textových typech (i když její relativní frekvence se téměř neliší), ale také 

pokud jde o srovnání s jinými slovesnými tvary, zejm. s imperfektem (zde je třeba zmínit velmi 

dobrou aplikaci teorie fokalizace Lebas-Fraczaka).  

Kromě drobné terminologické připomínky („vzorek“ označuje v korpusové lingvistice vybraný 

soubor zkoumaných výskytů, viz str. 48 a vyjádření, že analýza byla provedena na „150 

vzorcích“) mám pouze podnět k diskuzi – a příp. k pokračování tohoto výzkumu na vyšším 

stupni studia: omezený rozsah bakalářské práce umožňuje analyzovat jednotlivé faktory 
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odděleně (slovesný tvar, typ významu, typ českého protějšku atd.), ale zajímavé by bylo 

analyzovat možné souvislosti mezi těmito faktory. Jsou tedy některé korelace, které z dat 

vyplývají?  

 

 

Hodnocení: výborně 

 

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


