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Název diplomové práce: L’emploi pragmatique de diminutifs en francais 
Obsah práce. Předmětem předkládané diplomové práce jest, dle českého abstraktu, 
pragmatické užití deminutiv v současné francouzštině. Nicméně v úvodu se hovoří o 
představení deminutiv v češtině a francouzštině (s 8.). Je škoda, že se komparativní hledisko 
neobjevuje i v samotném názvu práce, neboť tento bod je hlavním přínosem empirické části a 
přidanou hodnotou (nejen) u lingvistických studií. 
Formální aspekty práce. Formální aspekty práce jsou uspokojivé. Práce je psána kultivovanou 
francouzštinou, s jazykovými pochybeními a prohřešky se setkáváme jen zřídka např.  parti de 
corps (s. 47). 
Poměrně zvláštně působí použití prézentu při popisu budoucích dějů, např. nous observons les 
équivalents des appellations tchèques….,…. nous consultons les dictionnaires (s. 30). 
Vhodnější by byla volba budoucího času. 
Zvolené formátování textu je jednotné v celé práci, lichotivé oku. Typografické úzy 
francouzštiny nejsou naopak vždy respektovány, především oboustranná mezera u dvojtečky. 
Grafická úprava je v pořádku, tabulky přehledné, autorka na ně patřičně odkazuje. Citace 
odpovídají úzu v akademických kruzích a respektují tedy požadovanou normu. Počet publikací 
je dostačují pro diplomový úkol, dovolím si ale opět poznámku směrem k převládající češtině. 
Hodnocení obsahu práce a náměty k diskusi. Téma diplomové práce je na první pohled velmi 
atraktivní, deminutiva představují zajímavou kapitolu lingvistiky, které se neustále vyvíjí a 
přináší nové poznatky, především s příchodem každé další generace. Jak bylo již uvedeno výše, 
název práce nevypovídá zcela o svém obsahu. Diplomový úkol je velmi, až příliš (vzhledem 
k názvu), zaměřen na český jazyk a české prostředí. V názvu postrádám zmínku o češtině např. 
„…s přihlédnutím k českému užití“, „v porovnání s češtinou“, „v komparaci s českými 
protějšky“ apod. 
Co do struktury je práce pojata tradičně, tj. rozdělena na teoretickou a empirickou část 
s vyčleněním metodologie jako samostatné kapitoly. Vzhledem k tomu, že tato, v číslování 
druhá kapitola, není příliš rozsáhlá, celkem 4 strany, mohla být zařazena do empirické části a 
posloužit jako její uvedení, „předmluva“.  
V úvodu práce postrádám jasněji vymezený cíl jednotlivých kapitol a posloupnost stanovených 
úkolů. Autorka místo toho popisuje problematické body rešerše, či zarovnání korpusu. Úvod 
by měl být popisného charakteru, představit čtenáři obsah práce, resp. jednotlivých kapitol. 



Naopak obě résumé naprosto výstižně, přehledně a strukturovaně vymezují studovanou 
tematiku. 
Teoretická část se věnuje charakteristice deminutiv s nastíněním jejich klasifikace, zabývá se 
také analytickým a syntetickým rozlišením deminutiv a reduplikací. Kapitoly jsou však 
obsahově nevyvážené. Dle mého názoru je věnováno příliš prostoru příkladům z češtiny, viz 
souvislost s námitkami výše. Na s. 11. u kap. I 1.1. by bylo vhodné celou problematiku více 
rozvinout a udat jednotlivé ukázky z francouzštiny. Nacházíme sumarizační tabulky v češtině, 
citováno od Nekuly, ale autorka se již nesnaží o obdobnou sumarizaci ve francouzštině. Na 
druhou stranu alespoň připojuje patřičné doplňující komentáře pro porovnání s francouzským 
jazykem. 
Postrádám návaznost deminutiv na fr. argot a jazyk mladých (A. Polická), nebo dětský jazyk a 
„maminkovštinu“ (ku příkladu komparativní práce Z. Schejbalová). 
Empirická část je založena na výsledcích elektronických korpusů a patří mezi silné stránky 
celého diplomového projektu. Nicméně pokud bychom se pevně drželi názvu práce, 
sociolingvistický výzkum formou dotazníku by se jevil jako vhodný nástroj rešerše praktické 
části. 
 
I přes výše uvedené doporučuji diplomovou práci předloženou Kateřinou Jandekovou 
k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře. Nejproblematičtějším bodem celé práce je její samotný 
název, který nevystihuje obsahovou služku textu a přílišně se zaměřuje na české prostředí, o 
němž není v titulu žádná zmínka.  

 
Doplňující otázky k obhajobě:  

1) V práci používáte především termínu redoublement. Na dvou místech (s. 36 a s. 38) ale 
uvádíte i termín réduplication. Liší se nějak tyto dva termíny? Případně jsou lingvisté, 
kteří tak činí, či ne? 
 

2) Z jakého důvodu byl vybrán z jednojazyčných slovníků právě slovník Larousse z r. 
1971? Aktuálnější edice by byla možná ke zvážení. 

 
 

V Praze dne 3. září 2019    Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. 


