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Studentka předložila práci, jež příhodně kombinuje ligvistickou analýzu 

s korpusovým a anketním výzkumem. Práce zahrnuje přesný a velmi pečlivě vypracovaný 
popis pozice, již polovětné konstrukce mají v rámci systemiky jazyka. V tomto smyslu 
poněkud rušivě působí jazykové volby – v celém textu se mísí francouzština a čeština, a to i 
v místech, kde by text mohl být bezproblémově jednojazyčný. Další výtkou, již bychom 
mohli formulovat, by byla absence terminologického vymezení samotného jevu polovětných 
konstrukcí ve francouzštině (studentka by bývala mohla zmínit termíny clause participiale a 
phrasoïde /+ prédicatoïde/, okomentovat jejich výhody a nevýhody). 
 

Pokud jde o bibliografii, studentka dobře zvolila zdroje, jež komentují jak písemný, 
tak ústní úzus. V jejím seznamu prostudované literatury však nenalézáme velké referenční 
gramatiky (Bon usage, Grammaire systémique, Grammaire méthodique, Grammaire critique, 
Grammaire Larousse apod.), jež by citovat bylo záhodno. Rovněž existují některé další 
publikace a články, jež by dobře posloužily: citujme namátkou např. Carina Fredriksson - 
Comment traduire les syntagmes participiaux et infinitivaux français en suédois? Étude 
contrastive de deux textes français non-littéraires et de leurs traductions suédoises nebo 
Marie-José Reichler-Béguelin - Les problèmes d'emploi du gérondif et des participiales en 
français contemporain. Citační norma není dodržována zcela správně, pokud jde o uvádění 
zdrojových textů (neužívání zkratek ibidem a op. cit., nesprávně pojaté odkazy v textu, rovněž 
i samotné umisťovaní citací v textu nerespektuje některé základní zásady. Přes to vše však 
studentka cituje pasáže zajímavé a velmi užitečné pro logickou výstavbu textu a naprosto 
pertinentní pro její argumentaci. 
 

Pokud jde o závěry výzkumu, některé jsou velmi zajímavé a překvapivé. Co bychom 
však mohli vytknout, jsou některé příliš unáhlené soudy na základě příliš málo informací. 
Volba anketního výzkumu je velice šťastná a příhodná, je však možná devalvována příliš 
nízkým počtem respondentů. Metodologicky jsou však jak úvodní rešerše, tak kritické 
přezkoumání teorie a analýza dat a anketní šetření pojaty správně a zohledňují pertinentní 
kriteria nejrůznějších úrovní jazykového popisu. 
 
Práci doporučujeme k obhajobě. 



Dotazy a podněty k obhajobě: 
 
Co přesně znamená „spécialité langur“ (uvádíte před pasáží vyhodnocující dotazníky)? 
 
Mohla byste vysvětlit vnitřní logiku označení „prédicatoïde“? 
 
Jakou roli by podle vás hrál věk, pokud byste mezi svými respondenty měla více věkových 
úrovní? Jaká je vaše predikce výsledků podle věku a proč? 
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