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Cílem diplomové práce Daniely Černé je popis, užívání a výskyt polovětných 
konstrukcí frekventovaných v mluveném projevu uživatelů francouzského jazyka 
(většinou rodilých mluvčích). Hlavním zdrojem zpracování se staly jednak výsledky 
zjištěné v bakalářské práci, ve které se D.Černá zabývala těmito konstrukcemi v 
uměleckém stylu, a dále publikace: Usage du gérondif et du participe présent en 
français parlé et écrit. Aktuální stav je doložen výsledky dotazníku vztahujícího se       
většinou k rodilým mluvčím. Tyto polovětné konstrukce jsou vysledované v syntaxi ve 
vyjádřeních vedlejších vět, zejména příslovečných, kde nahrazují souvětná spojení. Jako 
hlavního „odrazového můstku“ ke svým analýzám využila D. Černá zkušeností 
s uměleckým stylem, který zkoumala s identickým záměrem, tj. odhalit frekvenci těchto 
konstrukcí, zde však v psaném projevu. Proto cíl diplomové práce prokázat užívání 
stejných konstrukcí, ovšem v mluveném projevu, je krokem dopředu, a to krokem 
originálním a přínosným.   
Práce má teoretickou část, která se stala pevným základem k následnému 
dotazníkovému šetření. Část praktická, tedy samotné zjišťování užívajících se  
konstrukcí v současném mluveném projevu, je velmi cenná svým charakterem, neboť 
jde o aktuální stav jazyka, navíc potvrzování pochází od vesměs mladých lidí, což samo 
o sobě prokazuje nejlépe současné tendence v tomto směru.  
D. Černá dospěla k potvrzení užívající se infinitivní konstrukce v transformaci vedlejší 
věty příslovečné účelové. Konstrukce s le gérondif nahrazuje častěji zejména vedlejší 
větu příslovečnou časovou, dále potom příčinnou, přípustkovou a podmínkovou. 
Konstrukce s le participe présent se objevila místo vedlejší věty příslovečné příčinné a 
věty vztažné.  
Velice důležité je odhalení D. Černé, že i rodilí mluvčí jsou schopni chybně použít 
místo jmenovaných typů vedlejší věty souřadného souvětí. Dále, s čímž se setkáváme 
běžně i v syntaxi našeho jazyka, je zaměňována věta časová za podmínkovou a 
obráceně, jistě i z důvodu možného použití spojky časové místo podmínkové.  
Za velice cenné považuji zjištění, že v mluveném projevu může docházet k posunu 
podoby předložky na spojku: původně přeložka malgré se objevuje v kontextu přípustky 
jako spojka malgré que. Je to dokladem skutečnosti, že hovorový projev opět 
poznamenává i projev písemný, bohužel v takovéto gramatické formě.  
O to více je diplomová práce cennější, neboť výsledky v ní dosažené mohou v podání 
D.Černé výuku upřesnit, a předejít tím neblahému rozšiřování syntakticky 
nepřijatelných výrazů a tvarů. 
Prosím k obhajobě přinést a doložit errata: s. 81: odpovědi se neshodovaly, s. 80: Poté, 
co jsme odpovědi sestavili, s. 10: v hovoru, v jazyce popisujícím, s. 10: ze zjištěných 
informací týkajících se, s. 11: informace by měly posloužit.  



 
Úkol k obhajobě: připomenout myšlenky z bakalářské práce ohledně užívání původního 
le paticipe présent / le gérondif a porovnat je s dnešním stavem v mluveném projevu, 
který opět obecně ilustruje zmiňovanou tendenci.   
 
 
Diplomová práce splňuje požadavky kladené na přístup k obhajobě. Doporučuji ji bez 
výhrad. 
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                                                                 Podpis:…………………… 
 
     


