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Cílem předkládané diplomové práce je fungování francouzských inchoativních 
konstrukcí na základě rozboru faktorů, u nichž se předpokládá ovlivňování míry 
inchoativnosti ve francouzštině, a následně analýza českých respondentů vybraných 
konstrukcí metodou kontrastivní analýzy dat na paralelním korpusu InterCorp. 

Práce je rozdělena na tři části: První, úvodní část vymezuje francouzské inchoativní 
konstrukce v rámci kategorie aspektu. Druhá, teoretická část je zaměřena na charakteristiku 
inchoativních konstrukcí ve francouzštině a v češtině. Třetí, empirická část se věnuje analýze 
fungování inchoativnosti ve francouzštině a v češtině na paralelním korpusu InterCorp. Text 
diplomové práce uzavírá francouzské i české résumé a dále seznam odborné literatury. Práci 
doprovázejí funkční přílohy zahrnující přehledy infinitivů pojících se s fázovými perifrázemi a 
s kategoriálními slovesy. 

V úvodní části autorka spojuje francouzské inchoativní konstrukce s kategorií 
francouzského aspektu, české prostředky označující fáze děje pak zahrnuje, v souladu 
s českou lingvistikou, do kategorie způsobu slovesného děje. Autorka se zde přínosně ujala 
nevděčné role „rozplétače“ pojmu francouzský aspekt na straně jedné a kategorie vidu a 
způsobu slovesného děje v češtině na straně druhé. Prokázala zde schopnost orientace 
v odborné literatuře prezentující různá pojetí, kritéria a terminologii dané problematiky 
vzhledem k typologicky odlišným jazykům. V obou jazycích pak způsob vyjádření počátku 
děje ve francouzštině i češtině zařazuje do problematiky fázovosti děje. 

V teoretické části, z prostředků vyjadřujících počátek děje ve francouzštině uvádí 
autorka  především fázové perifráze, jejichž charakteristiku opírá o pojetí G.Grosse, nicméně 
svůj rozbor doplňuje i o poznatky ostatních autorů (Gougenheim, Laca, Šabršula) zasazujíc 
svá tvrzení do celkového romanistického rámce. U konstrukcí commencer à + infinitif, se 
mettre à + infinitif,zdůrazňuje funkci perifráze jakožto pomocného slovesa sloužícího 
pojmenování počáteční fáze děje  konkrétního plnovýznamového infinitivu. Autorka, ve 
shodě s B. Lamiroy, upozorňuje na verbální (nikoli nominální) roli plnovýznamového 
infinitivu v opisné konstrukci. Po srovnání významů konstrukcí commencer à/de/par, autorka 
porovnává význam konstrukce commencer à s významem konstrukce se mettre à 
s upozorněním, že tyto opisy nejsou zaměnitelné neboť na rozdíl od commencer à 
konstrukce se mettre à představuje plně desémantizovanou konstrukci sloužící především 
k aktualizaci plnovýznamového slovesa a k označení počátku děje s tím, že tato konstrukce 
navíc vyjadřuje postoj mluvčího. 

Z dalších možností vyjadřujících počátek děje uvádí autorka verbo-nominální predikát 
aktualizovaný kategoriálním slovesem (verbe support). Kategoriálním slovesem rozumí, ve 



shodě s Grossem, podpůrné sloveso aktualizující predikát a zároveň vyjadřující různé fáze 
děje za omezující podmínky pro výběr predikátu, jenž je možný, vzhledem k počáteční fázi 
děje, pouze s durativními slovesy.  

Z ostatních prostředků vyjadřujících počátek děje jsou uvedeny některé typy adjektiv 
(naissant), prefixů (en-), dále slovesa vyjadřující počátek děje již svým významem (inaugurer) 
a zejména kategoriální slovesa devenir + adjectif nahrazující slovesa s inchoativním 
významem (devenir rouge – rouge). 

Z prostředků vyjadřujících počátek děje v češtině jsou pro srovnání uvedeny 
inchoativní prefixy ROZ- (rozbolet), PRO- (procitnout) ,ZA- (zareagovat), VY- (vystřelit); 
fázová slovesa začít / začínat;  konstrukce dát se do, pustit se do;přistoupit k; partikule už a 
v neposlední řadě též kategoriální slovesa vyjadřující dějovou fázi. 

Třetí, empirická část je zaměřena na kontrastivní analýzu fungování inchoativnosti ve 
francouzštině a v češtině na základě dat získaných z paralelního korpusu InterCorp s cílem 
zjistit faktory ovlivňující inchoativnost konkrétních francouzských konstrukcí a dále zjistit 
frekvence výskytů inchoativních konstrukcí v češtině, na jejichž základě lze vyvodit typ 
nejčastěji užívaných českých konstrukcí a ověřit platnost teoretických předpokladů o 
nejfrekventovanějším českém inchoativním prostředku – prefixu ROZ-. Analýza byla 
provedena na textech převážně románů 2.pol.20.soletí a dále na právnických a 
publicistických textech. Analýzu provedla autorka na základě předem stanovených faktorů 
potenciálně ovlivňujících inchoativnost konstrukcí: 

Pro opisné perifráze stanovila 
-typologii českých inchoativních ekvivalentů k francouzské perifrázi s cílem zjistit, zda je 
platný předpoklad nejfrekventovanějšího prefixu ROZ-; 
-omezení výběru plnovýznamového slovesa pojícího se s pomocným slovesem; 
-ověření předpokládaného vlivu minulého času jednoduchého na vyšší míru inchoativnosti 
perifráze. 
Z výsledků analýzy francouzských inchoativních perifrází došla autorka ke zjištění, že výběr 
predikátu je vázán na kontext celé výpovědi, s čímž souvisí též větší míra desémantizace  
slovesa se mettre à, sloužícího pouze k atualizaci konstrukce a k vyjádření inchoativnosti. 
Sloveso commencer si naopak uchovalo původní význam označení první fáze děje, který bude 
mít následně pokračování. – Minulý čas jednoduchý potvrdil předpoklad vlivu na míře 
inchoativnosti. – Analýza naopak vyvrátila hypotézu o preferenčním využívání českých 
prefixů pro vyjádření počátečního děje. 

U analýzy kategoriálních sloves se autorka zaměřila  
- na typologii českého inchoativního ekvivalentu; 
-na typologii substantiv pojících se s kategoriálním slovesem; 
-ověření předpokládaného vlivu minulého času jednoduchého na vyšší míru inchoativnosti. 
Z výsledků analýzy vyplynulo, že na inchoativnost dané francouzské konstrukce nemá vliv 
dělení na kategoriální slovesa a plnovýznamové predikáty. – Potvrdil se předpoklad vlivu 
minulého času jednoduchého na míru inchoativnosti a rovněž byl zaznamenán aspektový vliv 
imparfait na povahu vidu českého respondentu. – Ani zde se nepotvrdil předpoklad o 
preferenčním užití prefixu ROZ-; slovesa si uchovala ve většině případů svůj význam, jemuž 
v češtině odpovídaly jiné výrazové prostředky. 

Své závěry autorka ověřila metodou tzv. zpětné analýzy: nejfrekventovanější české 
inchoativní konstrukce získané z korpusu zadala zpět do vyhledávání s cílem zjistit nové 



možné inchoativní výrazové prostředky. Autorka analyzovala nejfrekventovanější konstrukci 
–fázové sloveso začít/začínat s výsledkem výrazného zastoupení kategoriálních sloves a 
potvrzení konstatování o inchoativnosti francouzského minulého času jednoduchého bez 
nutnosti uvedení dalšího indikátoru. U zadaného kategoriálního slovesa dát se do zpětná 
analýza potvrdila druhé nejvýznamnější francouzské inchoativní sloveso se mettre, a to i ve 
spojení se substantivem (se mettre au travail). 

V Závěru práce autorka shrnula výsledky analýzy a nastínila další otázky a potenciální 
faktory, jež by se mohly stát předmětem dalšího studia dané problematiky. 
 
Dotaz: 
Jaký je rozdíl mezi “perifrází” a “opisnou perifrází” (např.str.57) ? 

Předkládaná diplomová práce je zdařilým příspěvkem k problematice fázovosti 
slovesného děje. Zpracováním tématu prokázala autorka bezpečnou znalost problematiky, 
schopnost interpretovat a utřídit rozdílná pojetí různých autorů a především samostanost v 
uplatnění metody analýzy a vyhodnocení jejích výsledků 

Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, hodnotím ji známkou výborně 
a doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
V Praze, 9.6.2014                                                                                     PhDr. Hana Loucká, CSc. 
                                                                                                                    oponent            

 

 


