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Tématem předkládané diplomové práce je charakteristika francouzského 
infinitivu po stránce morfologické, syntaktické a funkční s cílem zjistit, jakým 
způsobem funguje infinitiv v odborném diskurzu se zřetelem k neosobnosti 
infinitivního vyjádření a k textové kondenzační funkci infinitivu. 

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. 
Teoretická část zahrnuje v 1.kapitole morfo-syntaktickou analýzu infinitivu a 
dále rozbor fungování infinitivu s funkcí komunikativní a s textovou funkcí 
kondenzační.  

V morfologické analýze autorka vychází, kromě jiných, z prací 
Wilmetových, H.Weinricha a z teoretických základů pražské lingvistické školy, 
zejména z konfrontačního pohledu J.Šabršuly postihujícího zřetelně  
charakteristické rysy zkoumaného jevu. Tato východiska umožňují autorce 
jasnou analýzu francouzského infinitivu zejména ve vztahu k času a aspektu, 
oddělením kategorie času a aspektu a konečně poukázáním na fakt, že 
francouzský aspekt není možno zaměňovat se slovanským videm (str.15 – 18). 

V syntaktické analýze staví autorka na Šabršulově klasifikaci infinitivu ve 
funkci primárního / sekundárního predikátu. Toto metodologické východisko jí 
umožní též vodítko v terminologické spleti francouzských autorů při vymezení 
termínů a charakteristice polovětných konstrukcí, polovětných konstrukcí 
infinitivních a vedlejších vět infinitivních (str.22 – 25).  

Toto základní členění (infinitiv jakožto primární / sekundární predikát) jí 
posléze umožní u funkčního rozboru jasně vyčlenit a charakterizovat v roli 
primárního predikátu komunikativní a modální funkci infinitivu (funkci zvolací, 
deliberativní, vyprávěcí, injunktivní), v syntaktické roli sekundárního predikátu 
pak kondenzační textovou funkci infinitivu. 

Teoretickou část uzavírá 2.kapitola obecnou charakteristikou 
komunikativní oblasti odborného diskurzu a jeho jazykových prostředků 
s přihlédnutím k užití polovětných kondenzačních konstrukcí. 

Druhá, praktická část práce,  je zaměřena na rozbor fungování infinitivu 
v konkrétní komunikativní odborné oblasti (jazykověda francouzského jazyka) 
v textech vědeckých (P.Sauzet), didaktických pro VŠ publikum (H.Weinrich) a 



textech didaktických určených široké veřejnosti (G.Mauger) k usoustavnění 
osvojených jazykových znalostí francouzštiny – cizího jazyka. Autorka nejprve 
zkoumá, jakým způsobem se projevují obecné vlastnosti odborného diskurzu ve 
funkčním užití jazykových prostředků konkrétních textů se zřetelem 
k adresátovi a poté zjišťuje typy a funkce infinitivních konstrukcí užitých 
v konkrétních textech. Za kritérium pro základní třídění infinitivních konstrukcí 
ponechává systematicky základní třídění syntaktické – primární / sekundární 
predikát. 

V Závěru práce autorka potvrdila pro odborný diskurz textovou 
kondenzační  funkci infinitivu a komunikativní injunktivní funkci zejména pro 
oblast pracovně-profesní. U textové role polovětné infinitivní konstrukce 
zdůrazňuje schopnost potlačit vedlejší okolnosti ve prospěch zdůraznění 
obsahu prezentovaného větou se slovesem určitým. 

Dotazy a připomínky: 
-str.20  – Je doute que je réussirai. –  Opravdu našla autorka tento příklad? 
                Popírá  jím totiž, kromě jiného, svá následující tvrzení na str.21. 
-str.38 – Atemporální prézent s všeobecnou platností neodkazuje do textového 
                pole, jak ostatně dokazuje i ukázka na str.39. 
-str.39 – Je n´aurai certes pas la hardiesse d´appliquer ces différentes méthodes  
             -  Je ne suivrai pas mes confrères sur ce terrain. (Charaudeau,1992) 
                Na rozdíl od ukázky (Martin, 2004) oba příklady z Charaudeaua  
                uvádějí subjektivní argumentující JE mluvícího subjektu spojené s 
                predikátem ve futuru deiktickém, nikoli tedy odkazujícím do  
                textového pole. 

Práci doprovází výstižné francouzské résumé napsané kultivovanou 
francouzštinou a seznam odborné literatury z oblasti francouzské lingvistiky, 
gramatiky, textové lingvistiky, stylistiky a též lingvo-didaktiky. 

Diplomová práce Gabriely Šumpelové je zdařilým příspěvkem ke studiu 
francouzského infinitivu v rámci  prostředků textové kondenzace a též ke studiu 
jazykových prostředků odborného diskurzu. Autorka prokázala bezpečnou 
znalost problematiky a schopnost aplikace teoretických poznatků na analýzu 
konkrétního textového a jazykového materiálu.  

Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, hodnotím ji 
známkou výborně a doporučuji k obhajobě. 
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