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Obsah práce. Předmětem předkládané diplomové práce je korpusová analýza příslovečných 
určení v iniciální pozici v současné francouzštině, konkrétně v literárních a publicistických 
textech. Autorka se zaměřuje na typologii těchto příslovečných určení (éléments adverbiaux –
dále EA) a na faktory ovlivňující možnost jejich přesunu do postpozice.

Formální aspekty práce. Práce je psána velmi kultivovanou francouzštinou, jazykové chyby
a překlepy jsou vzácné (quis str. 17, formnes str. 38, paranthèses str. 129, une raison 
principale str. 92 aj.); někde zůstaly v příkladech z korpusu mezery po tokenizaci (např. na 
str. 59 příklad (52)). Bibliografické odkazování pomocí autora a roku je systematické; pouze 
na str. 19 by bylo vhodné explicitně uvést v odkazu, že se jedná o sekundární citaci (např. 
Bonnard 1972, cité par Neveu 2003: 8). Na str. 92 přesahuje odkaz ibid. hranici strany. 
Celkově velmi dobrou úpravu narušují občas pouze části prázdných stran před grafy nebo 
tabulkami (např. str. 81; kvůli posunu v rozložení strany)? Práci v závěru práci doplňuje 
přehledný seznam tabulek a grafů.

Autorka používá desetinné třídění pro číslování kapitol a rovněž průběžně čísluje jednotlivé 
uváděné příklady, ani jednoho však nevyužívá pro vnitřní odkazování, přestože by to výrazně 
podpořilo celkovou koherenci práce (např. příklady 66 a 89 jsou stejné). 

Hodnocení obsahu práce a náměty k diskusi. Práce je nadstandardní rozsahem i hloubkou 
zpracování tématu. Autorka podává v teoretické části ucelený přehled dosavadního zkoumání 
specifik iniciální pozice ve větě a také typologie EA; zároveň zmiňuje syntaktické, 
sémantické, stylistické i textové faktory, které mohou interpretaci a pozici příslovečných 
určení ovlivnit. Tento komplexní přístup následně aplikuje v praktické části. Autorka 
v teoretické části zpracovala rozsáhlou odbornou literaturu k tématu, a to nejen ve 
francouzštině, a dokáže ji syntetizovat do vlastního textu. Pouze u Combettova článku je třeba 
upozornit, že autor naopak konstatuje, že ve staré francouzštině ještě nebyla role iniciální 
pozice tak rozvinuta, jak tomu bylo v pozdějších obdobích vývoje francouzštiny (str. 19). Pro 
klasifikaci EA přebírá autorka systematicky typologii skupiny EIOMSIT, i když tato 
typologie kvůli své heterogennosti přináší určitá úskalí – např. sekundární predikace (2.1.6 na 
str. 36) může rovněž vyjadřovat časové a logické vztahy. Také není úplně jasné, proč autorka 
vyloučila z analýzy tvary sachant a en sachant que (str. 64).

Velký rozsah a originalita zpracovaného korpusového materiálu umožnily autorce přijít 
s mnoha novými zjištěními, týkajícími se jak typologie a zastoupení EA v iniciální pozici 
v obou zvolených typech textů, tak jejich začlenění do pravého i levého kontextu. Nové jsou 



rovněž výsledky analýzy kombinatoriky EA v iniciální pozici a v neposlední řadě rovněž 
statistické údaje o détachement. Přínosem jsou pak zejména syntetizující vizualizace, jednak 
grafy shrnující příčiny omezení možností postpozice EA (např. Graf 2 na str. 99 pro 
publicistický korpus; bylo by však vhodné více upozornit, že se tyto příčiny mohou často 
kombinovat), jednak skalární schémata zobrazující typologii EA v závislosti na jejich 
mobilitě v rámci věty (např. Graf 3 na str. 102). 

Nevýhodou je, že autorka někdy nedokáže tyto výsledky dostatečně zřetelně prezentovat 
v toku textu, např.:

- celkové poměry výskytů jednotlivých typů EA jsou uvedeny v podstatě až v závěru 
práce, i když by mohly figurovat už v jejím průběhu, v tabulkách ukazujících poměry 
EA, které mohou být přesunuty do postpozice (např. pro literární korpus tabulka 24 na 
str. 128 nebo pro publicistický na str. 68) – stačilo by ke druhému sloupci připojit 
procentuální údaje vůči celkovému počtu analyzovaných výskytů ve vzorku;

- potenciál srovnání publicistických a literárních textů využívá autorka v podstatě až 
ve druhé části práce (literární korpus, od str. 103); tento nedostatek kompenzuje až 
závěrečná srovnávací kapitola (str. 134-128) – koherenci práce by však prospěly 
vnitřní odkazy už např. u kombinatoriky EA nebo u détachement; u „literárního“ 
korpusu je pak třeba upozornit, že jádro InterCorpu obsahuje také některé non-fiction 
texty (jak ukazují i některé příklady uvedené v práci – např. Lévi-Strauss nebo Duby);

- větší důraz na syntetizaci a prezentaci výsledků by pak autorce umožnil jasněji ukázat 
tendence, které vyplývají z jejích analýz – např. z tabulek na str. 128 (pro literární 
texty) a na str. 101 (pro publicistické texty) i z komentářů k nim jasně vyplývá, že EA 
v nadpoloviční většině (což ale není majorité, jak je uvedeno na str. 103) není možné 
volně přesouvat do postpozice, což se týká i příslovečných určení místa a času, kde je 
sice poměr zastoupení nepřesunutelných výskytů ve srovnání s jinými typy nejnižší, 
stále se však pohybuje kolem 40 %. Právě u ES a ET by v analýzách bylo vhodné 
zmínit, že i v případě možnosti jejich přesunu nastává změna aktuálního členění věty 
(na tento faktor autorka sama poukazuje v teoretické kapitole);

Navzdory výše uvedeným výhradám považuji předkládanou diplomovou práci za velmi
zdařilou, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.

V Praze dne 15. 6. 2016 PhDr. Olga Nádvorníková, PhD.


