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Název bakalářské práce: Substantivizovaný infinitiv ve francouzštině

Obsah práce. Předmětem předkládané bakalářské práce je analýza morfologických, 
syntaktických a sémantických rysů substantivizovaného infinitivu ve francouzštině. V prvních 
třech částech práce autorka podává syntézu základních lingvistických témat, do nichž daná 
analýza vstupuje (morfologická, syntaktická a sémantická charakteristika substantiva 
a infinitivu, a principy substantivizačního procesu). Praktická část je pak založena jednak na 
excerpci substantivizovaných infinitivů z elektronického slovníku Le Petit Robert (1997), 
jednak na analýze okazionálních substantivizovaných infinitivů extrahovaných z korpusové 
databáze FRANTEXT.

Formální náležitosti práce a její úprava. Práce je psána velmi kultivovaným jazykem 
a autorka bezpečně ovládá lingvistickou terminologii pro dané téma. Menší nedostatky 
v terminologii se objevují pouze u části korpusové: „lemmatizace“ (str. 51) znamená přiřazení 
základního tvaru slovům v daném korpusu a lemmatizován je celý korpus FRANTEXT; 
rozdíl mezi FRANTEXT catégorisé a non-catégorisé tedy není v lemmatizaci, ale 
v morfologickém značkování (ve FRANTEXT non-catégorisé nebylo provedeno). Při popisu 
korpusových výzkumů se rovněž místo termínu „vzorec“ (str. 50 aj.) používá spíše termínu 
„dotaz“ nebo „regulární výraz“, podobně se celkový výčet nalezených výskytů označuje spíše 
jako seznam „tokens“ a „navzájem různé výskyty“ jako „types“ (str. 50 aj.). Tyto posledně 
zmíněné terminologické odchylky však nebrání správnému porozumění prezentace výzkumu, 
a proto nejsou nijak závažné. Z ostatních, ne-korpusových termínů pak není docela jasný 
význam pojmu „vztažné sloveso“ (str. 29) a „větný doplněk“ (str. 11).

Autorka využívá pro prezentaci tématu dostatečné množství bibliografických zdrojů, 
především referenčních gramatik a příruček, a je schopna jejich obsah velmi dobře shrnovat, 
příp. k nim zaujmout i kritický postoj (např. na str. 43). U referenčních příruček pouze není 
jasné, proč autorka nevyužila novějších vydání gramatiky Le Bon Usage (např. 2008) 
a používá vydání z roku 1994. Podobně je možné se zamyslet nad tím, zda nebylo vhodnější 
pro dané téma zvolit novější verzi elektronického slovníku Le Petit Robert, která by mohla 
zachycovat více lexikalizovaných infinitivů (použitá verze je 16 let stará). Bibliografické 
odkazování je v práci vedeno systematicky pomocí poznámek pod čarou a je velmi pečlivé. 
Pro větší přehlednost bych možná doporučovala využít možností odkazu pomocí ibid., příp.
op. cit. (např. na str. 8), a v případě delších citací odsadit celou pasáž do zvláštního odstavce 
a nezačleňovat ji do věty, zvláště pokud daná citace obsahuje více než jednu větu (např. 
str. 10). Rovněž není vhodné uvádět citace z druhé ruky, pokud je primární text dostupný 
(pozn. 2 na str. 8). Také není docela jasné, proč autorka některé citace uvádí v originále (např. 
str. 9) a jiné překládá do češtiny (str. 10). 



Celkový velmi dobrý dojem z jazykové úrovně i grafické úpravy práce kazí pouze překlepy, 
které najdeme téměř na každé druhé straně (např. str. 14 havně, str. 16 une mode, str. 17 číslo
poznámky pod čarou před interpunkčním znaménkem, Raadina, str. 21 přeložek atd.). Čistě 
jazykové chyby jsou však vzácné (chybějící čárka po zastupuje na str. 12 nebo spojovník 
ve výrazu větně-členský, str. 13 aj.) a v případě překlepů a dalších typografických chyb je 
třeba ocenit vědeckou poctivost autorky, protože k práci připojila errata, v nichž některé 
z těchto problémů opravila, zejména pahýlovitý odstavec na str. 26. 

Hodnocení obsahu práce. Ve své práci autorka prokazuje schopnost koherentního 
lingvistického myšlení, a to jak v analýze, tak v syntéze výsledků. Dokáže formulovat 
hypotézy (např. na str. 38 dole) a vyvozovat závěry (např. na str. 36). Zároveň je schopna 
získané výsledky relativizovat (str. 49) a zaujímat kritický postoj ke zdrojovému materiálu, 
např. ke kvalitě značkování v korpusu FRANTEXT (str. 57). Obě části empirické analýzy (na 
základě slovníku Le Petit Robert a na základě FRANTEXTu) se vzájemně velmi dobře 
doplňují a poskytují ucelený pohled na morfologické, syntaktické i sémantické fungování 
substantivizovaných infinitivů ve francouzštině. Při formulaci designu výzkumu na korpusu 
autorka rovněž prokazuje kreativní syntaktické myšlení, protože bere v úvahu distribuční rysy 
substantivizovaného infinitivu (str. 49). Celkové výsledky výzkumu jsou pak přehledně 
prezentovány v grafech a tabulkách a doplněny vyčerpávajícím výčtem v přílohách práce. 
Následující poznámky jsou proto především spíše návrhy na zlepšení celkové relevance 
výsledků, které z výzkumu vyplynuly, a některé z nich mohou být rovněž předmětem diskuse 
u obhajoby:

1. V Grafu č. 11 na str. 60 je uveden vývoj výskytů okazionalismů, a to na základě jejich 
absolutní frekvence; na str. 61 jsou z těchto výskytů vyvozovány závěry (např. se předpokládá 
vliv duchu konce století na vyšší frekvenci okazionalismů v období 1870-1910). Tyto závěry 
jsou však založeny na chybných datech, protože počet textů, a tím i slov v jednotlivých 
časových obdobích se ve FRANTEXTu velmi liší. Relevantní data by tedy bylo možné získat 
pouze díky relativní frekvenci (tj. počet okazionalismů/počet slov v korpusu daného časového 
úseku). 
2. v korpusových analýzách se většinou výskyty objevující se pouze jednou neberou v úvahu 
(jedná se o tzv. hapax legomena, Tabulka 19 na str. 56 nebo 16 na str. 54) – bez srovnání 
s jinými výskyty téhož druhu totiž není možné zjistit, zda se např. nejedná pouze o důsledek
idiolektu určitého autora apod. Všechny „hapaxy“ je možné v tabulce shrnout do jedné buňky 
a vyhodnotit společně. 
3. při analýzách okazionalismů by bylo možné využít možnosti více prezentovat konkrétní 
příklady daných výskytů v kontextu věty a analyzovat jejich význam; konkrétní příklady jsou 
uvedeny např. na str. 48, ale nejsou nijak blíže komentovány nebo analyzovány - např.
srovnání významu substantivizovaného infinitivu a verbálního substantiva by mohlo být 
zajímavé (např. le vieillir – le vieillissement atd.). 
4. práce je velmi dobře a přehledně strukturovaná, např. kapitola 5, kde jednotlivé podkapitoly 
vycházejí z klasifikačních rysů představených v úvodu v Tabulce č. 5 na str. 23-24. Občas 
pouze chybí explicitní přechody mezi jednotlivými kapitolami – např. kapitola 6 končí 
tabulkou a není zde žádný přechod ke kapitole následující, založené na úplně jiné 
metodologii. Většinou je vhodné na konci každé (větší) kapitoly uvést alespoň jeden odstavec 
shrnující základní výsledky a naznačující směr, jakým se následující výzkum bude ubírat 
(podobně na str. 15 nebo 41).

Předkládanou práci považuji za nadprůměrně zdařilou jak z hlediska formálního, tak 
z hlediska obsahového, a proto navrhuji hodnocení výborně.
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