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Oponentský posudek 

V první části svého posudku se zaměřím na více méně technické aspekty předložené práce :

a) práce s literaturou, bibliografie, prezentace textu

Systém bibliografických odkazů je standardní, mám jen drobné a v zásadě nepodstatné 

výhrady : 

- texty jako je Cadiot 1990 aj. nejsou internetovými zdroji v pravém slova smyslu (v 

persee.fr se zachovává původní paginace), je možné poznamenat, že autorka text 

konzultovala na uvedené stránce;

- v bibliografii nenacházím odkaz na Trousil 2007 (str. 49);

- na některá díla je odkazováno dvojím způsobem, což je poněkud nešťastné : jednou 

se objevuje odkaz ve formátu Francouzská mluvnice, jindy jako Hendrich, Tláskal. & 

Radina. Tady stačí např. Hendrich et al. 2001. U slovníků je možné použít zkratek, 

např. Colin, J.-P. (1993). (DDF) Dictionnaire des difficultés du français. Paris: Robert. 

V textu pak stačí odkaz DDF;

- opakující se odkazy je také něco, čemu by se měl každý autor vyhnout : zde např. 

odkaz na Cadiot 1990: 51 na str. 19 a tentýž na str. 27 a 56, pohříchu se špatnou 

datací (1994);

- oceňuji, že všechny příklady jsou průběžně číslovány. Pokud je příklad opětovně 

interpretován/analyzován, pak je obvyklé jej přečíslovat a toto přečíslování 

poznamenat. Zde jde např. o příklad (3) objevující se znovu na str. 21 mezi (27) a 

(27´). Nemohu nepoznamenat absenci českého překladu u (37) a (38). U některých 

příkladů není jasné autorství/původní zdroj : např. u (10) a (10´) jsou uvedeni 

Šabršula (1986: 351) a Riegel at al. (2009: 495);

- v několika málo příkladech se v textu objevují nedokončené věty, např. na str. 25 

(Rozdíl mezi „účinkem a „srovnáním“);

- v textu lze nalézt určité množství překlepů, na str. 12 dokonce tři (polompomocných, 

kostrukce, redudantnější). Nepříjemné je to zejména u názvů podkapitol (Konskekuce, 

str. 23), u příkladů (viz (42´) a u jmen citovaných autorů (Chareaudeau, str. 77). Chyb 

není ušetřen nikdo : jen na okraj poznamenávám, že i Cadiot ve svém textu 1990 píše 

Croissey místo správného Croisset;

- Použití formulace typu Pavlisková dodává (str. 10) nebo Šabršula dodává (srov. 23) 

není rovněž příliš vhodné, vztahuje-li se k textům jiných autorů (zde Le Goffic a 

Dubois). U jevů široce známých z literatury je obvyklé citovat více autorů : 



v uvedeném příkladu (str. 10) formulace navozuje dojem, že jediná Pavlisková 

objevila, že infinitiv má dvě pasivní formy. 

b) Metodologické a obsahové aspekty

V první řadě se domnívám, že celkově je takto pojaté téma příliš široké a přesahuje rámec 

bakalářské práce a lidských možností (myslím tím studentskou úroveň). Jen namátkou

uvádím několik dílčích problémů (problematika infinitivu, syntax infinitivních konstrukcí, 

pour + Inf vs pour + Sinf a koreference podmětů, otázka sekundární predikace, vztah 

kauzality a finality, intencionalita, interpretace pour + Inf v závislosti na antepozici/postpozici 

vůči řídící větě, k tomu korpusová analýza a kontrastivní česko-fr.), z nichž každý by bohatě 

vydal na samostatnou práci. Jen na dvou příkladech ukážu, že cenou za to je bohužel 

nejednoznačnost a určitá vágnost výkladu. Na str. 17 autorka cituje Charaudeaua („…že to, 

co představuje příčinu, může být považováno i za účel a naopak“). O několik řádků dále se 

ovšem tvrdí, že „příčina tedy nemůže být považována za účel a naopak“.  Přitom vlastní 

definice kauzality se u Charaudeaua nachází na str. 526 a násl. Výše zmíněný odkaz na 

Cadiota (1990: 51) má na str. 19 tuto podobu : „Cadiot dodává, že význam předložky pour

nikdy úplně jednoznačný (sic) a jeho interpretace se vždy bude mísit i s interpretací jinou“. 

V závěru článku Cadiot upřesňuje : „(…) traitant de la seule préposition pour, j´ai au contraire 

insisté sur le fait que l´intuition de lecture finale était associée à une non-dissociation des 

deux éventualités, ou mieux à une cosaisie énonciative, dont on a pu mesurer certaines des 

implications dans le champ de la temporalité et de la présupposition.“ Na str. 57 předložené 

práce se však tvrdí, že : „V analýze PourInf v překladových i nepřekladových větách se 

potvrdilo, co uvádí mnoho francouzských gramatik, totiž, že nejčastěji se tato konstrukce 

objevuje ve významu účelovém“ a že „ve většině případů PourInf vyjadřuje čistý účel.“

Obdobně záměnu pour + Sinf za pour + Inf v příkladu (43) na str. 45 lze možná připsat tomuto 

faktoru.

Pokud jde o kategoriální slovesa (verbes supports), pak mi ve výčtu na str. 47 chybí sloveso 

faire (trier vs faire le tri), které je traktováno jen v partii věnované faktitivním konstrukcím. 

Navíc u (se) rendre compte nejde o verbe support, nýbrž o locution verbale/verbonominální 

konstrukci aj podle různých typů terminologií.

Při obhajobě bych prosil o objasnění chybně vygenerovaných výskytů u faktitivních 

konstrukcí (pour faire admirer vs pour faire sauter, str. 49-50).

Pokud jde o terminologii, nepřipadá mi příliš šťastné mísit různé metodologické přístupy. 

Některé termíny se jasně hlásí ke generativistické tradici, jiné k tradičnímu strukturalismu, 

jiné jsou ještě ze staršího soudku. Struktura pour + Inf je pro generativisty větná s nějakým 

„covert subject“ (tedy Pro), fungovat může jako adjunct, což jsou dvě odlišné perspektivy. U 

příkladu (13) by pak bylo nutné Pro (v tomto případně arbitrární Pro) rovněž znázornit. 

Podmět je vždy externím argumentem vůči verbálnímu syntagmatu, pak nelze používat 

termíny jako podmětová valence.

Na závěr připojuji jen pro zajímavost větu z bakalářské práce K. Konštiakové : „(…) un autre 

corpus, concrètement FRANTEXT, sera ajouté pour pouvoir comparer aussi les fréquences 



concernant des genres littéraires différents.“, která je pěkným (limitním) příkladem 

nekoreference podmětů.

Přes veškeré výhrady jsem si vědom množství vynaložené práce a poctivého přístupu 

k vlastnímu výzkumu. Mnohé z kritických poznámek budou jistě vysvětleny při obhajobě, jiné 

mohou být poučením do další práce.

Práci navrhuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře.

Praha, 9.6.2016 Jaroslav Štichauer

Oponent


