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Obsah 

Tématem práce je informační status subjektu z hlediska funkční větné perspektivy v češtině a francouzštině. 

V první části se autorka věnuje struktuře nominálního syntagmatu, dále nastiňuje vývoj českého pohledu na 

informační strukturu výpovědi a upozorňuje na asymetrii opozic subjekt/predikát a téma/réma. V obsáhlých 

oddílech 1.7 a 1.8 hovoří o formálních prostředcích tematicko-rematického členění v obou jazycích. 

Druhá část práce se vrací ke genezi českých teorií AČV/FVP (Mathesius, Firbas, Daneš, Sgall ad.) a představuje 

relativně novou teorii „metainformativního centrování“ H. a A. Włodarczykových. 

Třetí část je komentovanou analýzou několika desítek výpovědí ve dvojjazyčné verzi, vybraných převážně 

z korpusu Intercorp. Zvláštní oddíl je věnován gramatikalizaci demonstrativa ten. 

Téma a teoretické pozadí studie 

FVP je mnohovrstevný problém, který je třeba studovat v interakci s dalšími jazykovými subsystémy. Toho si je 

autorka vědoma – v prvních dvou částech práce probírá všechny podstatné aspekty tématu na základě 

publikovaných studií, a to někdy i do velkých detailů. Množstvím zpracované literatury a zejména tím, že věnuje 

paralelně českým a francouzských teoriím, podle mého názoru přesahuje úroveň, kterou by bylo možné očekávat 

v diplomové práci; problém lze však spatřovat v neuspořádanosti teoretické  části a ve volném nakládání 

s terminologií (viz níže). Jako východisko pro analýzu byla zvolena metainformativní teorie, která sice nemusí být 

pro všechny přesvědčivá (pojetí informační struktury jako metainformace je kritizovatelné), ale lze ji přijmout 

jako legitimní metodologickou volbu vycházející z autorčina studia na Université Paris-Sorbonne. Rozlišení 

výpovědí základních (bez topiku a fokusu) a rozšířených (s topikem a fokusem) není bez zajímavosti; výklad teorie 

však není pro neobeznámeného čtenáře dostatečně jasný – na str. 76 se např. hovoří o „výpovědi základní 

s topikalizovaným objektem“, což je v rozporu s definicí základní výpovědi uvedenou dříve. O topiku a fokusu se 

na str. 75 říká, že „vycházejí z určitého zdůraznění“ – proč je ale např. příklad 49 analyzován jako výpověď 

rozšířená? Kde je zdůraznění? Výběr literatury je přiměřený tématu; jako relevantní práci pro srovnání češtiny 

a francouzštiny by bylo možné doplnit Radina, O. (1981) Francouzština a čeština – systémové srovnání dvou 

jazyků.  

Struktura 

Práce začíná teoretickým výkladem, který je následně aplikován na jazykový materiál. V jejím členění ale čtenář 

opakovaně naráží na překvapivé nesoustavnosti: není jasné, proč se první část jmenuje Data a jak je odlišena od 

druhé části – obě vymezují teoretický podklad studie. Proč je do části 1.7, pojednávající o francouzštině, zařazen 

oddíl 1.7.5.5 „Vytýkací konstrukce a postpozice subjektu v češtině“? Proč je v části 3.5, věnované 

determinantům, řeč o anaforických zájmenech (např. příklad 94). Části 1.7 a 1.8 jsou pojaty symetricky, ale chybí 

v nich snaha o utřídění prostředků tematizace/rematizace. Např. rematizující částice jsou přítomny v obou 

jazycích, ale hovoří se o nich jen u češtiny; totéž platí pro intonaci či tematizační vedlejší věty zřetelové. Některé 

z těchto chybějících prostředků jsou nově uvedeny až v části Analýza (např. rematizující lexikální prostředky na 

str. 104). V části Analýza je opakován výklad i některých dalších problémů (např. extrakce na str. 103) a dále je 

zavedeno nezanedbatelné množství nových konceptů a termínů, které měly být vysvětleny v teoretické části. 

Analytická část 

Komentáře ke kontextualizovaným větám ve dvojjazyčné podobě svědčí o analytickém odhodlání autorky. Výklad 

je založen na teorii metainformativního centrování a snaží se propojit tradičně uvažované formální prostředky 



FVP s méně probádanými oblastmi, jakými jsou globální sémantika výpovědi (věty s obecnou platností, popis 

jednorázových událostí apod.) nebo gramatické kategorie (slovesný vid a čas). Mnohé zjištěné vazby jsou ale bez 

uvážení generalizovány – těžko lze např. říci, že dokonavý vid koreluje se známou informací (str. 140), a pokud 

ano, bylo by třeba tuto hypotézu ověřit na rozsáhlejších datech. 

Podstatným problémem této části je, že autorka neříká, co je materiálem analýzy ani co je jejím cílem. Je sice 

uveden rozsah korpusu Intercorp, ale není upřesněno, jak velký vzorek byl analyzován a jak byl z korpusu získán. 

Teprve na str. 139 se čtenář dozvídá, že korpus má 148 vět. Do té doby není schopen vztáhnout konkrétní počty 

výskytů určitých jevů (str. 91 a 120) k žádnému číslu. 

Komentáře k jednotlivým překladovým dvojicím jsou místy velmi zajímavé, jejich společným rysem ale je, že jsou 

selektivní, směřují „do všech stran“ a jen málo reflektují překladatelské postupy, často vedoucí ke gramatickému 

přebudování věty, které je motivováno jinými důvody než zachováním informační struktury; tyto postupy jsou 

pro účely analýzy „rušivou proměnnou“. 

Konkrétní poznámky a návrhy k analýzám: 

- Str. 17: Un jour… me parvint la nouvelle que ma mère… – Určitý člen u rematického subjektu lze vysvětlit 

jeho rozvitostí (zrušíme-li vedlejší větu obsahovou, člen se nutně změní na neurčitý). 

- Str. 22: Proč je věta Umřela dnes, maminka interpretována jak příklad „vybraného stylu“? 

- Str. 23: Proč je jako „správný“ překlad incipitu Cizince navrhována věta Maminka umřela dnes? – V textu 

je reálně nepoužitelná. 

- Str. 84: Příklady 6 a 8 mají být výpověďmi základovými, vyjadřujícími obecnou platnost. Výrazy obchodní 

politika a nos jsou ale kontextově zapojené; příklad 8 na toto zapojení reaguje nekanonickým 

slovosledem. Proč jsou tedy tyto výpovědi brány jako základové? 

- Str. 86: Proč je příklad 12 analyzován jako výpověď základní, zatímco obdobný příklad č. 49 je 

analyzován jako výpověď rozšířená s topikalizovaným subjektem? 

- Str. 93: Exemplifikace prezentativu il y a větou Il y a cent ans… není vhodná – jde o gramatikalizované 

užití, kde il y a funguje jako předložka. 

- Str. 99: Příklad 53 je interpretován jako extrakce, ale ve skutečně jde o prezentativní použití c’est… 

- Str. 105: Obecné tvrzení, že výraz celý fokalizuje, není dostatečně průkazné. V komentovaném příkladu 

podle mého názoru nelze slovu celý přisuzovat fokalizační funkci – věta je eliptická. 

- Str. 124: V příklad 112 není slovo ten nositelem intonačního centra, jen je na něm (nerematizující) 

důraz. 

Problémy s terminologií a s přesností formulací 

- Str. 9: Syntax je nevhodně ztotožňována s hloubkovou strukturou věty. 

- Str. 9: O češtině a francouzštině se nevhodně říká, že patří ke dvěma „zcela odlišným lingvistickým 

rodinám“. 

- Str. 15: „V činném rodě subjekt reprezentuje slovesný agens“ – i když je tvrzení podpořeno citací, 

v dnešní lingvistice je nepřijatelné. 

- Str. 24 Překlad text-external world jako vnější textový svět není správný. 

- Str. 27: Parties du discours nejsou části diskurzu, ale slovní druhy. 

- Str. 27: V pasáži o determinantech se nevhodně objevují zájmena 

- Str. 29: Nevhodný překlad „ze sémantického hlediska nejvýznamnější věta“ – správně „sémanticky 

hlavní věta“. 

- Str. 32: O postpozici extrahovaného členu se říká, že je možná, pokud jde o subjekt – ve skutečnosti je 

možná i postpozice dalších členů (Tu l’as vu, ce film?). 

- Str. 32–35: Nesoustavné zacházení s pojmy emfáze, fokalizace, rematizace, aktualizace, někdy bez 

definice. 

- Str. 35: Vytčený člen je vsazen „mezi ukazovací a osobní zájmeno“ – formulace nedává smysl. 

- Str. 36: de Jean ve výrazu amoureuse de Jean není přívlastek. 

- Str. 36: Odkaz na Louckou (str. 69) je chybný – jde o pasáž o jiném typu struktur, než o jakých se mluví 

v textu rigorózní práce; omezení na podmět a přímý předmět je proto také chybné. 



- Str. 46: Ve větě Pavel dostal nové kolo není Pavel agens. 

- Str. 48: V textu se říká, že čeština nemá morfologické prostředky FVP, ale na straně 65 se takovéto 

prostředky uvádějí (podle Sgalla). 

- Str. 76: Co znamená „příznaková slovanská dikce“? 

- Str. 80: Subjekty il a on nelze směšovat – il je „prázdný“, ale on nikoli (má mimojazykového referenta). 

- Str. 97: V komentáří k příkladu 49 je řeč o „běžných modifikacích na úrovni prozódie“ a dále o „lehké 

pauze na konci topiku“ – výklad nedává smysl. 

Jazyk práce 

Práce je psána velmi nekvalitní češtinou, z níž na mnoha místech vystupuje původní francouzský text. Mám za to, 

že tento fakt nemá zůstat stranou hodnocení, protože čeština je podle všeho mateřským jazykem autorky a 

rigorózní práce je předložena v oboru Český jazyk a literatura. 

Příklady jazykových problémů: postfokální materiál zproštěný přízvuku; flexivní; tápání nad poměrem; kapacita 

subjektu vykonávat určitou činnost; multijazykový korpus; aparentní forma; disponovat kapacitou nenuceně 

referovat; repríza; prozodická eminence; clivée konstrukce; nominální paradigma kompletuje komparativ; 

problém obligace; výraz tell; bez toho, aniž by; chybějící větné čárky atd. 

Poznámka k prohlášení v úvodu práce 

Prohlášení, že práce nebyla využita k získání jiného titulu, neodpovídá skutečnosti. U rigorózního řízení se 

„dvojité“ použití práce připouští; tomu by bylo vhodné přizpůsobit i prohlášení.  

Závěr 

Na práci lze ocenit zřejmou motivaci autorky proniknout do složité problematiky FVP, a to kontrastivně ve dvou 

jazycích (zároveň tedy ve dvou gramatických tradicích), její pracovní nasazení, analytický elán a  bibliografický 

záběr. V protikladu k těmto ambicím stojí některé zásadní metodologické nedostatky, místy neuspořádaná 

struktura práce, argumentační volnost, nedostatečná analytická disciplína a nekvalitní jazyková stránka. Množství 

i závažnost těchto nedostatků je takové, že práci nemohu doporučit jako podklad pro udělení titulu PhDr. 

Výsledek řízení ovšem závisí na rozhodnutí komise, která může vnímat váhu jednotlivých argumentů odlišně. 

 

V Praze 30. března 2016 

Tomáš Duběda 

 


