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Substantivizovaný infinitiv ve francouzštině 

(Ústav románských studií, FF UK v Praze, 2013, 71 pp. + přílohy) 

 

 

Obsah. Bakalářská práce se zabývá konverzí slovesného infinitivu směrem k substantivu. V úvodních 

pasážích autorka vymezuje dva hlavní pojmy, s nimiž bude pracovat: substantivum a infinitiv. Podává 

jejich sémantickou, morfologickou a syntaktickou charakteristiku a u substantiva dále popisuje jeho 

subkategorizaci. V části 4 se věnuje substantivizaci infinitivu, včetně speciálních problémů, jakými 

jsou substantivizace zvratných sloves či negativních a pasivních forem. Stručně pojednává 

o syntaktických změnách, které doprovázejí konverzi. Část 5 představuje veškerá slovesa uvedená ve 

slovníku Petit Robert, jejichž infinitivy byly lexikálně substantivizovány, a část 6 pak samotné 

substantivizované infinitivy (37 lexémů, některé z nich polysémní). Zmíněn je problém omezené 

kolokability některých lexémů a dále omezení v kategoriích rodu a čísla (k posledně jmenované 

kategorii je provedena sondáž pomocí korpusu Frantext). V závěru 6. části jsou probrána také 

kompozita obsahující infinitiv. 7. část je empirickou studií zpodstatnělých infinitivů, které nejsou 

zachyceny ve slovníku Petit Robert. Po vymezení metodologie (včetně upozornění na přibližnost 

zvoleného způsobu hledání) autorka představuje 26 okazionalismů, které nalezla v korpusu Frantext. 

 

Struktura a metodologie. Práce má logickou strukturu a je podložena relevantní odbornou literaturou. 

Teoretická i praktická část svědčí o svědomitém a místy invenčním přístupu k tématu. 

 

Formální a jazyková stránka. Práce v zásadě odpovídá požadavkům kladeným na odborný text. 

Místy lze narazit na překlepy a jiná opomenutí (str. 14: havně, str. 33: snídáně, str. 35: lístost, str. 36: 

Z grafu zřetelné a až na dvě výjimky, str. 38: jsou charakterizována obměňovat číslo, str. 42: Gosse, str. 

42: sestávajících se, str. 48: substantiviovaných, str. 53: skupinu podstatných jmen, které by mohly). 

Chybějící větná čárka na str. 38 a 42. Symbol procent se v češtině odděluje mezerou. 

 

Konkrétní připomínky k textu a náměty k obhajobě: 

- Str. 17 – Infinitiv může za jistých okolností vyjadřovat i číslo a rod. 

- Str. 32 a dále – Sémantická klasifikace zpodstatnělých infinitivů je místy problematická, např. 

aller-retour je nejen předmět, ale i děj, oběd není výsledek činnosti, pouvoir jako „moc“ není 

výsledek činnosti, ale spíše vlastnost/schopnost, lítost není výsledek činnosti atd. 

- Str. 39 a dále – Při hledání plurálů zpodstatnělých infinitivů by bylo teoreticky žádoucí pro 

srovnání hledat i singuláry – je to prakticky možné? 

- Str. 43 – Co znamená tvrzení, že u slova affaire „substantivizačním procesem prošla pouze 

jedna z jeho částí“? 

- Str. 43 – U složenin typu garde-manger je první složka klasifikována zároveň jako imperativ 

a 3. os. j. č. 

- Str. 45 – Bylo by možné specifikovat „určitou transformaci“, k níž dochází u předmětu 

přímého? Pokud jde o valenční potenciál zpodstatnělých infinitivů, nabízí se několik dalších 

bodů, jež by bylo možné rozvést (schémata transformace argumentů, možnost činitelského 

doplnění uvozeného předložkou par, dvojí interpretace genitivu). 

 

Závěr. Bakalářská práce je obsahově zdařilá a je zní patrné zaujetí tématem i investovaná 

energie. Autorka smysluplně využila lingvistických znalostí, které získala během studia. Práci 

doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci známkou výborně. 

 

 

        18. 6. 2013, Tomáš Duběda 


