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Název diplomové práce: Francouzský infinitiv a jeho funkce v odboných textech

Obsah práce. Předmětem předkládané diplomové práce je analýza specifik fungování 
infinitivu v několika vybraných odborných textech z oblasti jazykovědy. 

Hodnocení obsahu práce. Strukturace práce je jasná a přehledná; z metodologického 
hlediska může být sporné pouze uvádění příkladů z analyzovaných primárních zdrojů 
v teoretické části práce (kapitola 2), ještě předtím, než jsou tyto zdroje představeny v úvodu 
empirické části (kapitola 3). Autorka systematicky používá pro číslování kapitol desetinné 
třídění, které obvykle v odborných pracích slouží jako prostředek pro přehledné a rychlé 
vnitřní odkazy, této možnosti však autorka nevyužívá, přestože by se tím posílila koherence 
textu. 

V teoretické části je autorka je schopna uceleně představit základní rysy fungování infinitivu, 
a to prostřednictvím skutečné syntézy použitých zdrojů. Na magisterské úrovni by však bylo 
vhodné využívat i jiné než základní gramatiky, např. La Grammaire de la phrase française 
(P. Le Goffic), která by poskytla např. jemnější analýzu fungování infinitivních konstrukcí, 
které autorka představuje na str. 24-25. V některých případech pak není jasné, odkud 
pocházejí použité příklady, např. str. 21-22 (u příkladu Elle est heureuse de vous voir je 
sporné zařazení infinitivu pod predikát přívlastkový, protože se jedná o doplnění adjektiva). 
Podobně příklady uvedené na str. 20 dole naznačují, že všechny pocházejí z Grammaire 
méthodique, ačkoli u první dvojice tomu tak není (příklad je agramatický).

Pro analýzu fungování infinitivu si autorka zvolila texty z jedné oblasti odbornosti 
(lingvistiky), což jí umožňuje vyhnout se zbytečným dalším faktorům, které by mohly 
analýzu tříštit. Cíle výzkumu jsou uvedeny na str. 47, pouze druhý z nich se však týká výlučně 
infinitivu a není definováno, jak oba cíle souvisí. Z tohoto důvodu pak ve vlastních analýzách 
poněkud zaniká funkce úvodních charakteristik textu, které se infinitivu netýkají, přestože 
jsou často velmi podnětné, např. analýza autorského plurálu nous a všeobecného podmětu on, 
příp. osobního je. Kvalitativní přístup, který autorka ve své práci zvolila, tak docela 
neumožňuje formulovat hypotézu a následně ji empiricky ověřovat, jak je to obvyklé v čistě 
lingvistických pracích, přesto by bylo možné výše uvedené cíle blíže specifikovat a např.
uvést konkrétní rysy odborného textu, kterým se autorka hodlá věnovat (s odkazem na 
příslušné kapitoly v teoretické části) a vyslovit předpoklady jejich fungování ve třech typech 
odborných textů, které budou analyzovány. Ze samotných analýz některé hypotézy implicitně 
vyplývají, např. obecný předpoklad dominance neosobního vyjádření nebo vliv rozdílného 
vztahu k adresátovi v textech čistě odborných a didaktických s různou úrovní poučenosti 
publika. Práci by prospělo, kdyby byly tyto předpoklady explicitně vyjádřeny v úvodu 
prezentace výzkumu. 



Samotný výzkum umožnil autorce dospět k některým zajímavým pozorováním, např. 
o konkurenci injunktivního infinitivu (u Weinricha) s imperativem (u Maugera) a absenci 
těchto jevů v textech určených čistě odbornému publiku (str. 81). Velmi přínosná jsou 
zejména shrnutí v závěru analýzy každého ze tří typů zkoumaných odborných textů (např. na 
str. 85). Za problematické považuji pouze občasné zmínky naznačující kvantitativní závěry: 
vzhledem k tomu, že autorka neuvádí ani rozsah analyzovaných textů/úryvků, ani nesrovnává 
celkové počty infinitivů v nich obsažených, není zřejmé, k čemu odkazuje výraz velmi často 
(např. str. 49) – jedná se o srovnání s ostatními zkoumanými odbornými texty? s jinými typy 
textů, např. literárními? 

Formální náležitosti práce a jazyková úprava. Práce je psána kultivovaným jazykem, který 
se vyznačuje komplexní a zároveň plynulou a přehlednou syntaxí. Jazykové chyby a překlepy 
jsou vzácné (déclancheurs str. 62, chybějící čárky před spojkovými souslovími a tak nebo 
a tedy, např. str. 67 nebo 70 aj.). Autorka systematicky používá bibliografické odkazy pomocí 
autora a roku vydání díla, čemuž odpovídá i úprava závěrečné bibliografie. V některých 
případech (Základy české stylistiky) se však autorka rozhodla v textu odkazovat pomocí 
názvu, což může ztížit orientaci v závěrečném seznamu. U příkladů autorka funkčně využívá 
číslování, bylo by však velmi vhodné vždy tučně zvýraznit v příkladu zkoumaný jev 
(infinitiv), protože by to čtenáři usnadnilo orientaci v daném úryvku. 

Předkládaný text splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, a proto jej doporučuji 
k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně.
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