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Obsah práce. Předmětem předkládané bakalářské práce je analýza francouzské infinitivní 
konstrukce s předložkou pour, zejm. faktorů ovlivňujících její sémantickou interpretaci. 
V teoretické části práce autorka shrnuje morfologické, syntaktické a sémantické fungování 
dané konstrukce. Empirická část práce je založena na materiálu z jazykových korpusů, zejm. 
z paralelního korpusu InterCorp, protože při analýze sémantické interpretace konstrukce bere 
autorka v úvahu také její české překladové protějšky. 

Formální aspekty práce. Práce je psána přehledně a srozumitelně a autorka prokazuje 
bezpečnou znalost dané problematiky a terminologie. Autorka průběžně čísluje uváděné 
příklady a využívá tohoto číslování k vnitřním odkazům a k posílení koherence práce. 
Orientaci v práci by však prospělo desetinné třídění pro číslování kapitol – nezvyklá 
kombinace písmen a arabských číslic (např. a.4 na str. 60) není příliš přehledná. Právě v této 
kapitole 1.1 by naopak bylo vhodné lépe vysvětlit souvislost mezi jednotlivými 
analyzovanými jevy (např. přechod mezi a.4 a b – str. 60). Jinak celkově velmi dobře napsané 
práci škodí dosti časté překlepy – váznamy (str. 54), fugování (str. 34), Reguálrní (str. 31), 
communauraire (str. 40), Fouceault (pozn. 73 na str. 60) a další. V příkladech stažených 
z InterCorpu rovněž zůstaly po interpunkci a po odsuvnících mezery po tokenizaci. Autorka 
systematicky používá čárku před spojkou než. Výjimečně se jazykové chyby objeví i ve 
francouzštině (demander qq. de faire qch. místo demander à q., str. 61). V práci chybí 
francouzské résumé.

Autorka používá bibliografické odkazování pomocí autora a roku, přehledně a systematicky; 
dosti bohatou zdrojovou bibliografii dokáže syntetizovat do vlastního textu. V závěrečné 
bibliografii bych však doporučovala neoddělovat odborné články stažené z článkových 
databází od jiných zdrojů – obě verze jsou plně ekvivalentní. Názvy monografií se uváději 
kurzivou. Článek M. Malé Copular verbs of the become type and the expression of 'resulting' 

meaning in English and in Czech: A contrastive corpus-supported view již není v tisku, ale byl 
vydán.

Hodnocení obsahu práce a náměty k diskusi. V teoretické části své práce autorka přehledně 
shrnuje základní zdroje k dané problematice a dokáže jasně vysvětlit záměr svého výzkumu 
při přechodu k části empirické. Výsledky kvantitativní analýzy ukazují zvládnuté techniky 
práce s jazykovými korpusy (zadávání regulárních výrazů, definice subkorpusů, práce 
s frekvenčními seznamy) a autorka je schopna také kritického přístupu k daným zdrojům 



(problém s počtem zarovnání – str. 39). U výsledků kvantitativní analýzy (Tabulka 6 na str. 
42) by bylo možné si položit otázku, zda není vysoká frekvence PourInf v korpusu 
PressEurop možnou interferencí se zdrojovým jazykem, angličtinou. Vyhodnocení některých 
kvantitativních analýz je však problematické – např. u analýzy negace je výskyt jednotlivých 
záporek u PourInf (Tabulka 9 na str. 45) těžko interpretovatelný bez srovnání s celkovou 
frekvencí záporek. Zejména je ale problematické časté uvádění tabulek a procentuálních údajů 
u výskytů v řádu jednotek – např. právě u negace, Tabulka 8 (zde by bylo možné naopak 
provést kvantitativní analýzu pozice záporek nejen ve vzorku, ale v celém korpusu), ale také 
např. Tabulka 13 aj.

Autorka dodržuje metodologické zásady kontrastivního výzkumu na paralelních korpusech, 
provádí zpětnou analýzu a uvádí odděleně údaje pro překladové a nepřekladové texty; někdy 
však chybí pokus o interpretaci těchto údajů (např. na str. 48 dole). Ve většině případů je však 
autorka schopná i velmi jemné sémantické interpretace analyzovaných kauzálních vztahů –
např.u sloves pohybu na str. 63. U příkladu (68) bych však váhala s přijatelností varianty (68)´ 
a u příkladu (53) by bylo vhodné koindexovat také zájmeno lui. Na závěr drobná 
terminologická přípomínka: vztah „komplementární“ neznamená, že na sobě dva významy 
(jevy) „závisí“ (str. 55 dole).

Předkládanou bakalářskou práci považuji za zdařilou a předpokládám, že autorka bude 
schonpa při obhajobě reagovat na uvedené přípomínky, proto práci doporučuji k obhajobě 
a navrhuji hodnocení výborně.

V Praze dne 7. 6. 2016 PhDr. Olga Nádvorníková, PhD.


