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Obsah práce. Předmětem předkládané bakalářské práce je analýza vývoje konkurence 

subjunktivu a indikativu po dvou verbech opinandi, croire a penser, a to v překlasické a 

klasické francouzštině.  

Formální aspekty práce. Práce je psána kultivovaným jazykem, autorka je schopna uchopit i 

velmi komplikované a abstraktní otázky přehledně a srozumitelně. Opakovaně se objevuje 

pouze jedno nepřesné vyjádření – místo „pokles subjunktivu“ je přesnější říci „pokles 

frekvence/výskytu subjunktivu“ (viz abstrakt, str. 7, str. 35 aj.). Résumé je psáno francouzštinou 

na vysoké úrovni syntakticky i lexikálně. Bibliografické zdroje jsou dostatečné; ocenit je třeba 

zejména práci s dobovými a historickými gramatikami.  

Hodnocení obsahu práce a náměty k diskusi. Téma předkládané bakalářské práce je obtížné, 

avšak jeho zpracování v teoretické i v empirické části je velmi zdařilé a výrazně přesahuje 

běžný standard úrovně tohoto typu akademických prací. V teoretické části práce je autorka 

schopna poučeně syntetizovat použité odborné zdroje (např. na str. 26), včetně dobových a 

historických gramatik (viz str. 23 aj.), a zároveň je schopna tuto syntézu doplnit o vlastní 

předpoklady (např. v tabulce 2 na str. 18). Zdařilou syntézu podporují také shrnující tabulky, 

např. na str. 31 nebo 12. Jako potenciálně problematická se jeví pouze korpusová sonda do 

korpusu InterCorp; její motivace je solidně podložená: pro popis stavu v klasické a předklasické 

francouzštině je toto zmapování současné situace nutné. InterCorp však pravděpodobně není 

nejlepším zdrojem pro popis současné francouzštiny: jednak (jak sama autorka upozorňuje) je 

složení korpusu velmi heterogenní (i po vyloučení titulků), jednak např. jádro obsahuje také 

překladové texty, včetně překladů z 3. jazyka. Vzhledem k tomu, že hlavní analýza byla 

provedena na FRANTEXTu, byl by asi tento korpus vhodnějším zdrojem. Bylo by dobré 

objasnit motivaci autorky pro volbu jiného korpusu. 

Na teoretickou část plynule navazuje část empirická, která je založena na práci s korpusem 

FRANTEXT. Autorce se podařilo na základě analýzy korpusových dat potvrdit jako zlomové 

datum ve vývoji francouzštiny období kolem roku 1640 (viz např. str. 46). Prezentace získaných 

výsledků je přehledná a zároveň plně ukazuje komplexnost zvoleného přístupu: zkoumané 

faktory zahrnují nejen obvykle zmiňovanou negaci nebo tázací modalitu, ale také potenciální 

vliv slovesného tvaru v kondicionálu, ve futuru, v imperfektu a ve 2. a 3. osobě; jako nový 

faktor pak autorka identifikovala samotný typ slovesa (croire nebo penser). Zejména je však 

ale třeba ocenit, že tyto faktory jsou analyzovány ve vzájemných vztazích a kombinacích, což 

autorce umožňuje dojít k některým novým zjištěním, např. kombinace záporu s otázkou nebo 

podmínkou má za výsledek posun na škále epistemické modality. Právě náznaky analýzy vlivu 

epistemické modality patří v práci k nezdařilejším interpretačním pasážím; naznačují společný 



                                

 

 

 

 

 

 
 

  
   

 

 

jmenovatel zkoumaných faktorů a skrytou koherenci, která ukazuje na např. na vliv 

zprostředkování cizího mínění (la non-prise en charge). 

Korpusová analýza je založena na celkově vysokém množství výskytů (byly tříděny ručně?), 

a autorka zároveň prokázala i velkou pečlivost s předběžnou prací s korpusem (např. vyloučila 

dubletní vydání apod.). Omezením je pak zejm. malé množství výskytů v některých časových 

úsecích. Nízké absolutní hodnoty by bylo vhodné naznačit také v grafech (ty operují pouze 

s procentuálními údaji); i když na ně autorka upozorňuje v komentářích ke grafům. 

Spolehlivost představených výsledků a tendencí zvyšuje použití testu chi-square (podobně by 

mohl posloužit také test DIN – difference index). Jen poznámka ke korpusu FRANTEXT – 

autoři korpusu udávají velikost korpusu v počtu „slov“ (mots), ale ve skutečnosti jde o pozice, 

protože do statistik zahrnují i interpunkci.  

 

Předkládanou bakalářskou práci považuji za nadstandardní a navrhuji hodnocení  výborně. 

 

 

 

 

V Praze dne 15. 6. 2017     PhDr. Olga Nádvorníková, PhD. 

 


