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Název diplomové práce: Les constructions absolues attributives en français contemporain 

Obsah práce. Předmětem předkládané diplomové práce jsou atributivní absolutní konstrukce 

v současné francouzštině. Autorka se hlásí ke dvěma metodám, a sice ke kognitivní lingvistice 

a ke konstrukční gramatice. Zásadním bibliografickým východiskem je pro ni zejména práce 

Les constructions absolues en français moderne od Suzanne Hanonové (1989), kterou 

diplomantka rozvíjí a doplňuje o kvalitativní syntakticko-sémantický rozbor. V empirické části 

autorka analyzuje početné výskyty excerpované z korpusu Frantext vypovídající o současné 

francouzštině (texty z 20. a 21. století). 

Formální aspekty práce. Po formální stránce nemám k práci žádné zásadní připomínky. 

Vyjadřování autorky je na velmi dobré úrovni. Kladně hodnotím i zpracování grafů a tabulek, 

jejich seznam a seznam zkratek. 

Doporučuji, aby poprvé použité jméno autora v hlavním textu práce mělo podobu celého jména, 

včetně jména křestního (neplatí pro bibliografické odkazy v závorkách). V českém textu bývá 

zvykem přechylovat ženská příjmení, např. Suzanne Hanonová (ale není podmínkou). Pozor 

na bibliografický záznam: Jacques Damourette a Édouard Pichon (nikoliv Pinchon). 

V tabulkách postrádám vysvětlení uváděného statistického údaje (např. poslední řádek tabulky 

6 na str. 70). 

Hodnocení obsahu práce a náměty k diskusi.  

Práce má přehlednou strukturu. Je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Osobně se 

domnívám, že oddělování teoretické a praktické části práce není nezbytně nutné, minimálně 

nemusí být mezi těmito částmi ostrá hranice a pokud je to praktičtější, může být teorie (nebo 

její část) představena až bezprostředně před „praktickým“ výzkumem. To by bylo dle mého 

názoru vhodné v případě AVM na str. 49. Autorka uvádí: „Regardons plus en détail les AVM, 

à l’aide desquelles nous essayerons d’esquisser la représentation des CA att. dans le chapitre 

7.“ Osobně se domnívám, že by bylo vhodné zařadit tuto kapitolu/její část (například závěrečné 

řádky na str. 51) až na úvod kapitoly 7 a vnímat to jako její teoretické východisko. 

V teoretické části autorka představuje nejprve obecně absolutní konstrukce, podrobněji 

se věnuje absolutním konstrukcím atributivním a představuje klíčové teorie z kognitivní 

lingvistiky (rámcová sémantika, teorie prototypu) a z konstrukční gramatiky. V rámci této části 

mám otázku k první kapitole. V první kapitole práce se průběžně objevují termíny závislost 

a nezávislost. Postupně se tento pojem objevuje ve smyslu závislosti větných členů viz popis 



vztahu mezi „podmětem“ a „predikátem“ (např. na str. 13), dále pro popis vztahu mezi větou 

absolutní a větou hlavní (např. na straně 14). Domnívám se, že by bylo vhodné upřesnit, v jakém 

smyslu je kdy termínu použito, případně usnadnit čtenáři orientaci v početných argumentech 

v podrobnějším obecném úvodu kapitoly. Za poněkud rozporuplné považuji dvě pasáže. Předně 

je samotný termín „absolutní“ konstrukce spjat s myšlenou nezávislosti: „En linguistique, 

absolu comprend l’idée d’indépendance“ (str. 12). Diplomantka se vzápětí hlásí k definici 

absolutních konstrukcí Suzanne Hanonové, kterou přejímá: „les constructions nominales 

dépendantes à deux termes“ (str. 12). Není zřejmé, v jakém smyslu jsou konstrukce označené 

za „dépendantes“. Níže v textu diplomantka cituje slova Hanonové, podle nichž je vztah mezi 

„podmětem“ a „predikátem“ vztahem solidarity („rapport de solidarité“) a liší se od vztahu 

subordinace (a koordinace): „Contrairement à la subordination, aucun des deux termes n’est 

dépendant de l’autre (…)“ (str. 13). Prosím o objasnění či o zaujetí kritické pozice. 

V empirické části autorka představuje metodologii svého výzkumu a věnuje se odděleně 

kvantitativnímu a kvalitativnímu výzkumu (zde odděleně pro prototypické a neprototypické 

atributivní konstrukce). V poslední kapitole usiluje o formální zachycení konstrukční 

reprezentace. Diplomantka má výborné pozorovací a analytické schopnosti a opakovaně 

prokazuje, že „ví, co dělá a proč to dělá“ (např. sledování typů textů ve Frantextu není 

samoúčelné, autorka pozoruje vyšší frekvenci některých sloves v určitých textech: „quelques 

verbes déclencheurs (…) sont en général plus fréquents dans les oeuvres fictionnelles“, str. 64). 

Zejména kapitolu 4 (Metodologie) a celou korpusovou rešerši považuji za zcela výjimečnou.  

Diplomantka prokazuje, že se podrobně seznámila s početnými a různorodými zdroji, 

ve většině případů k nim zastává kritické stanovisko (které by v některých ojedinělých 

případech mohlo být jasnější, zejména ve smyslu přesnějšího uvedení, vůči čemu se vymezuje). 

Další připomínky: 

- Abstrakt by mohl být syntetičtější v úvodní pasáži, dle mého názoru by měl podrobněji 

a přesněji představit cíle i celkový průběh práce. 

- Úvod: domnívám se, že již v úvodu práce by měl být jasně definován cíl práce (přesné 

hypotézy zaznívají na závěr teoretické části v kapitole 3.3). 

- Některá tvrzení by bylo vhodné doložit komentovanými příklady, některé pasáže 

zůstávají zbytečně abstraktní (viz popis formy absolutní konstrukce na str. 15). Podobně 

by bylo vhodné uvést příklady pro lepší ilustraci některých pojmů či tvrzení 

(např. pro interpozici (poprvé str. 25), lépe vysvětlit pojem incidence) 

- Výjimečně se v textu objevují nevysvětlené či málo vysvětlené termíny 

(např. constructions concises na str. 18, relation intraprédicative na str. 21, un verbe 

imperfectif na str. 34 v poznámce pod čarou 39, dále pojmy dynamičnost a akčnost 

na str. 97, které jsou zřejmě chápány synonymně). 

- Některé poznámky pod čarou by bylo vhodnější začlenit do vlastního textu práce, 

zejména, pokud k nim autorka zaujímá v hlavním textu jasné stanovisko (str. 21, 

poznámka 31 – typ C a D, poznámka 33 na str. 96). 

- Za poněkud zvláštní považuji termín un déterminant comptable na str. 49 a použití 

pojmu attribut (str. 49), které hrozí splynout s atributem (Autorka si je toho zřejmě 

vědoma a uvádí v závorce pojem catégories. Doporučuji explicitněji vysvětlit 

v poznámce pod čarou). 

- Není zřejmá souvislost mezi tématem práce a pojmem article zéro (poznámka 19 

na str.18), pojem je blíže objasněn až na str. 54. 

 

  



 

- Doporučuji znovu připomínat parametry (str. 66 a 67, například formou legendy – 

Figure 4 na str. 82). Při odkazu na parametr či starší příklad prosím o uvedení strany, 

kam se může čtenář vrátit (např. poznámka pod čarou na str. 80, poznámka 49 

na str. 99). 

- Na str. 21 by bylo přehlednější uvést obě věty pod sebou, jak pro typ A, tak pro typ B. 

Podobně uvést vedle sebe oba příklady pro přijatelný/nepřijatelný complément d’agent 

(str. 96, poznámka 33). 

 

Závěrem si dovolím položit dvě otázky. Předně by mě zajímal autorčin vztah k transformacím 

(v obecném nikoliv generativním smyslu). Považujete za smysluplné porovnávat absolutní 

konstrukce se „základovými větnými strukturami“ a vnímat je jako dovozené? Druhá otázka 

se týká možného přesahu do textové lingvistiky. Ve Vaší práci se opakovaně vyskytují pojmy 

textově-lingvistické. Můžete prosím objasnit, jaký je vztah kognitivní lingvistiky a konstrukční 

gramatiky k textové lingvistice? Jaký je Váš přístup? 

 

Předloženou diplomovou práci považuji za velmi kvalitní a v mnoha ohledech nadstandardní. 

Výše uvedené poznámky se týkají pasáží, které by z mého pohledu vyžadovaly bližší 

vysvětlení, ale jsou spíše drobnými až přehlédnutelnými detaily, jež nijak nenarušují výborný 

dojem z práce. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

 

 

 

V Praze dne 6. 6. 2019     Mgr. Alena Venušová, Ph.D. 


