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Obsah práce. Předmětem předkládané diplomové práce je kontrastivní analýza užití 

deminutiv ve francouzštině a v češtině ve specifických, citově zabarvených pragmatických 

situacích. V centru pozornosti jsou zejm. užití těchto prostředků v citově zabarvených 

osloveních, a také analýza dalších prostředků, které vyjádření pragmatické situace podporují a 

doprovázejí.  

Formální aspekty práce. Práce je psána přehledně a srozumitelně a jazykové chyby a 

překlepy nejsou příliš časté (ces formes, consiérée marginale str. 16, comme si l’interlocuteur 

ne serait pas présent str. 59, ils commentent des autres langues str. 21, stojí deminutiva sami 

str. 68 aj.). Bibliografické zdroje jsou dostatečné pro obě jazykové oblasti, přičemž hlavním 

zdrojem je jednak článek Dressler & Merlini Barbaresi (1994), věnovaný pragmatickému užití 

deminutiv v italštině ve srovnání s němčinou a dalšími jazyky, jednak diplomová práce 

Štěpánové (2013), založená na dotazníkovém šetření (zde by bylo vhodné v bibliografii 

explicitně uvést, že se jedná o kvalifikační práci, a zmínit jméno vedoucího práce). U slovníků 

by bylo potřeba zařadit i novější tituly (např. nejnovější vydání Le Petit Robert), protože 

právě pragmatické užití zkoumaných lexémů se vyvíjí v čase. Kromě toho by bylo vhodné 

konzultovat také etymologické slovníky, např. pro ověření původu některých slov (viz např. 

choupint/te na str. 36). Koherenci textu by prospělo posílení vnitřních odkazů na kapitoly i 

příklady, např. na str. 34. 

Hodnocení obsahu práce a náměty k diskusi. V úvodních kapitolách autorka vhodně 

shrnuje formální i sémantické aspekty diminuō v obou jazycích a na straně 9 formuluje 

hypotézu předpokládající vyšší frekvenci syntetických deminutiv v češtině. Zde by bylo 

vhodné hypotézu explicitně podložit odkazy na typologické a strukturní rozdíly mezi oběma 

jazyky, a také doplnit hypotézu konkrétněji zaměřenou na specifika zkoumaných 

pragmatických situací.  

V analýzách je třeba ocenit rozsah analyzovaného materiálu a čas a energii, které autorka 

věnovala nalezení způsobů, jak zkoumané specifické užití deminutiv v korpusech vyhledávat. 

Sama autorka opakovaně upozorňuje na to, že výskyty identifikované v korpusu nemohou být 

vyčerpávající, a proto jsou kvantitativní údaje pouze orientační (např str. 9 nebo 33). Přesto 

by bylo vhodné kvantitativní analýzy podpořit alespoň v rámci zkoumaného kontrastivního 

materiálu systematičtějším vyhodnocováním nejčastějších typů protějšků zkoumaných 

výrazů, ověřením pozorovaných rozdílů pomocí testů statistické signifikance (např. na str. 37 

vyjádření la coocurrence est ignificativement fréquente) a kvantitativním vyhodnocením 
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nejen jednotlivých lexémů (např. na str. 32 – převaha lexémů syntetických deminutiv 

v češtině a jejich nízká frekvence ve francouzštině), ale také jejich frekvence v tokenech (tyto 

údaje jsou obsaženy v přílohách práce, ale nejsou explicitně vyhodnoceny).  

Při práci s korpusy autorka vhodně bere v úvahu některá možná omezení, např. vliv idiolektu 

jednoho autora (str. 36), ale např. u výsledků práce s korpusem SYN2015 (p. 32) není jasné, 

jakým způsobem autorka jednotlivé výrazy vyhledávala – na základě seznamu získaného 

z odborné literatury a paralelních korpusů? Pak by bylo potřeba seznam porovnat s výsledky 

vyhledávání pomocí morfologických značek (vokativ). Zajímavá jsou některá pozorování 

ukazující možný vliv interference zdrojového jazyka – např. vyšší frekvence oslovení 

drahoušku v překladových textech, na místo pro češtinu typičtějšího miláčku (str. 43) 

a analýza dalších prostředků pro vyjádření citovosti, zejm. posesivního determinantu ve 

francouzštině (na str. 35 by ale bylo vhodné komentovat efekt postpozice posesiva v češtině). 

I zde ale chybí konkrétně kvantitativně podložené závěry, i když data autorka k dispozici má. 

Překvapivá je rovněž absolutní absence analytických deminutiv v českých datech – je možné 

ji vysvětlit nějakým omezením provedeného výzkumu? 

 

 

 

Předkládanou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení  velmi dobře. 

 

 

 

 

V Praze dne 5. 9. 2019     PhDr. Olga Nádvorníková, PhD. 

 


