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Obsah práce. Předmětem předkládané diplomové práce je analýza francouzských 
inchoativních konstrukcí, zejména slovesných perifrází a kategoriálních sloves, a jejich 
protějšků v češtině. Jako materiálovou základnu své práce si autorka zvolila dva subkorpusy 
paralelního korpusu InterCorp – texty obsažené v „jádru“ korpusu a zahrnující zejména 
beletrii, a subkorpusy automaticky zarovnaných „kolekcí“, konkrétně Acquis communautaire 
a publicistický subkorpus textů ze serverů SYNDICATE a Presseurop. Základním cílem práce 
je porovnání frekvence jednotlivých typů inchoativních konstrukcí ve francouzštině a analýza 
rozdílů mezi nimi na základě různých faktorů, zejména typu překladového protějšku v češtině. 
Jedním z hlavních cílů kontrastivní analýzy je ověření tradičního předpokladu, že častým 
protějškem francouzských inchoativních konstrukcí v češtině je sloveso uvozené prefixem 
ROZ-. 

Formální náležitosti práce a její celková úprava. Předkládaný text respektuje požadavky na 
rozsah tohoto typu akademické práce a je přehledně členěn pomocí desetinného třídění. Každá 
kapitola obsahuje závěr a plynulý přechod do následující části (např. na str. 19). Práce
obsahuje bohatý poznámkový aparát (pouze by bylo vhodné aplikovat na poznámky stejné 
zarovnání jako na hlavní text). Analýzy v textu práce jsou doplněny funkčními přílohami. 
Autorka systematicky používá bibliografického odkazování pomocí autora a roku; 
v závěrečné bibliografii však chybí údaj o roku vydání díla těsně za jménem autora, což je 
typický rys této citační normy. Rovněž dělení na zdroje časopisecké a knižní v závěrečném 
přehledu bibliografie může ztěžovat vyhledání příslušné informace. Jazyk práce je v syntaxi 
plynulý a autorka se vyjadřuje jasně a srozumitelně i o komplikovaných a abstraktních 
otázkách; celkový dojem však kazí hojné překlepy (ašak, ž e, omezeli, kapitoli aj.) a někdy i 
jazykové chyby (vyplívající na str. 9, sloves, jež by mohly následovat str. 64, ty nalezli str. 58), 
často v interpunkci (zejména oddělení vztažných vět, např. na str. 57). V textech příkladů 
převzatých z InterCorpu pak jsou ponechány mezery před interpunkčními znaménky 
způsobené tokenizací. 

Hodnocení obsahu práce a náměty k diskusi. V teoretické části své práce autorka 
zasvěceně zasazuje inchoativní konstrukce do celkové problematiky fungování aspektu 
ve francouzštině i v češtině. Autorka je schopna prezentovat skutečnou funkční syntézu 
daného tématu na základě rozmanitých teoretických zdrojů francouzské i české lingvistiky, 
dokáže si ve velmi komplexní problematice zvolit a udržet koherentní terminologii a zároveň 
nikdy neztrácí ze zřetele hlavní téma svého výzkumu, a proto jí nečiní problémy předkládané 
informace hierarchizovat a směřovat celou teoretickou kapitolu k následující kapitole 
empirické. Autorka rovněž prokazuje schopnost zaujmout k odborné literatuře kritický přístup 
(např. na str. 10 nebo v analýzách na str. 69). V teoretické části by bylo potřeba doplnit 



komentář k rozporu týkajícímu se hodnocení českého inchoativního prefixu ROZ- (rychlý 
nástup děje na str. 8 v Úvodu nebo pozvolný nástup děje na str. 19 podle Encyklopedického 
slovníku češtiny). 

Autorka dodržuje zásady metodologie korpusové analýzy – podrobně prezentuje rozsah 
a složení zkoumaných subkorpusů a představuje také přesné regulární výrazy, které pro 
vyhledávání použila. Analýza představená v empirické části je založena na celkově rozsáhlém 
vzorku, a proto bylo možné vyloučit z analýzy případy, kdy byly např. ve slovesných 
perifázích vloženy elementy před infinitiv. Komentář by si však zasloužil regulární výraz pro 
konstrukci entrer + dans + substantivum (str. 51), kde by bylo vhodné počítat 
s determinantem. Pro subkorpus odborných textů neměl v době výzkumu korpus InterCorp 
v jádru dostatečný rozsah, avšak vydělení publicistických textů z celku „kolekcí“ by mohlo 
přinést zajímavé výsledky. 

Ve vlastních analýzách dospívá autorka k novým konstatováním, zejména ohledně zastoupení 
prefixu ROZ- v protějšcích francouzských inchoativních konstrukcí. Přínosný je již úvodní 
přehled zastoupení jednotlivých typů inchoativních slovesných perifrází, který naznačuje 
značné rozdíly v zastoupení konstrukce commencer à ve srovnávaných subkorpusech. 
Poněkud však postrádám bližší kvalitativní komentář tohoto kvantitativního rozdílu – jakým 
faktorem ve zvolených subkorpusech je určován? I na jiných místech chybějí návrhy na 
vysvětlení pozorovaných jevů (např. v pozn. 44 na str. 71). V analýzách jsou brána v úvahu 
i omezení specifická pro paralelní korpusy, zejména otázka směru překladu a překladového 
jazyka (např. str. 56). Tato omezení vyvažuje zejména zpětná analýza (str. 92–94 ). Autorka si 
uvědomuje, že posuzování míry inchoativnosti konstrukce ve francouzštině na základě typu 
překladového protějšku v češtině je problematické, a na jeho omezení upozorňuje; 
v některých případech však není kritériem ani kontrastivní hledisko a není jasné, na základě 
jakého kritéria byla míra inchoativnosti dané konstrukce posuzována (viz např. str. 58 u 
konstrukce éclater de). Podobně na str. 70 by bylo potřeba upřesnit kritéria, na základě 
kterých autorka považuje sloveso mettre za desémantizované. U analýzy českých protějšků by 
pak bylo vhodné blíže posoudit vidový rozdíl mezi začít a začínat (zejména v kapitole 
3.1.1.1), a vůbec posílit kvalitativní část výzkumu. Potenciál na provedení tohoto 
kvalitativního výzkumu autorka prokazuje např. aplikací lingvistických testů (např. 
v poznámce str. 62) nebo na str. 63 (v tomto posledně zmiňovaném případě by bylo potřeba 
upřesnit vágní vyjádření „kontext věty“). 

Předkládanou diplomovou práci považuji za zdařilou a předpokládám, že na výše uvedené 
připomínky bude diplomantka účinně reagovat u obhajoby. Tímto práci doporučuji 
k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.

V Praze dne 15. 6. 2014 PhDr. Olga Nádvorníková, PhD.


