
Posouzení diplomové práce Jany Strnadové 

N de N - analyse morphologique et syntaxique. 

Tematem předkládané diplomové práce je substantivní spojení předložkou de, 
N de N. Již základní charakteristika dané struktury a vztahu mezi jejími komponentami 
z pohledu různých francouzských gramatik (déterminé - déterminant, qualifié - qualifiant, 
base - complément) vede k první otázce po vymezení dané struktury jakožto nominálního 
syntagmatu na straně jedné či nominálního kompozita, tj.lexikální jednotky, na straně druhé. 

Absence jasných třídících kritérií ve zkoumaných gramatikách vede diplomantku 
k učlenění spojení N de N do 8 skupin na základě kritérií prací řady francouzských lingvistů. 
Vedle 4 skupin klasického spojení s hlavním členem NI, tj.spojení typu určovaný - určující, 
vyčleňuje diplomantka 4 skupiny s hlavním členem N2 (s nominálními kvantifikátory - un 
plateau ďhuitres, apoziční spojení - la joumée de vendredi, samostatně vyčleněná skupina 
typu - une espece de mendiant a skupina s anteponovaným epitetem hlavního substantiva - ce 
./ripon de valet). Svébytnost jednotlivých skupin testuje např. pomocí anaforizace, 
predikativní transformace, parafráze pomocí partitivu, atp. Tato I.část práce je zdařilým 
pokusem o vlastní utřídění jazykového materiálu a porovnání různých hledisek i závěrů 
jednotlivých autorů. Diplomantka zde prokázala znalost problematiky a schopnost orientovat 
se v terminologicky rozrůzněné literatuře. 

Ve II.části práce budou vlastním předmětem zkoumání nominální kompozita ze 
skupiny - hlavní člen NI de N2 - jejich vymezení jakožto lexikálních jednotek a rozbor 
z hlediska morfologického a syntaktického, s přihlédnutím k aspektům sémantickým a lexiko
kognitivním; to vše v protikladu k nominálním syntagmatům, jež vznikají v rámci diskurzu. 

Teorii o nominální kompozici podrobuje analýze, v níž se podle jednotlivých autorů 
kříží kritéria sémantická s kritérii syntaktickými: od Darmesteterovy teorie o původu 
kompozit v juxtapozici dvou syntaktických elementů, přes Ballyho teorii, jež staví do opozice 
substantivní spojenífils de rDi a aktualizované syntagmafils du rDi, k Benvenistově teorii 
nahlížející nominální kompozita jakožto útvary mikro-syntaktické a posléze k Martinetovu 
kritériu sémantické jednotky pro vymezení N de N jakožto nominálního kompozita. Tento 
rozbor směřující k vymezení nominálního kompozita N de N uzavírá charakteristika 
Guilbertova syntaktického hlediska v rámci generativní gramatiky. 

V dalším oddílu pak diplomantka přechází k rozboru teorie G.Grosse, který chápe 
nominální kompozita jakožto "ustrnulá" spojení (jigement) a rozlišuje mezi "ustrnulými" 
spojeními syntaktickými a sémantickými; u spojení sémantických staví do protikladu 
polylexikální jednotky sémanticky neprůhledné a jednotky sémanticky transparentní, jejichž 
smysl složení signalizuje. Tuto kapitolu uzavírá komentář k teorii Daniele Corbinové, která 
chápe vymezení nominálního kompozita N de N jakožto jednotku tvořenou syntakticky 
v protikladu ke konceptu lexikalizace. 

Rovněž moďologický pohled na jednotlivé komponenty spojení N de N směřuje 
k vymezení nominálního kompozita jakožto lexikální jednotky v protikladu k volnému 
syntagmatu. Diplomantka se soustřeďuje zejména na předložku de a její konkurenty -
předložky ll, en, bezpředložkové spojení NN (travail de qualité ~ travail qualité) a na 
konkurenci předložky de + N2 s relačním adj ektivem. (une faute de grammaire ~ une faute 
grammaticale ). Samostatnou část pak věnuje problematice vnitřního determinantu a rozbor 
potvrzuje, že ne všechna spojení N de N s nulovým vnitřním determinantem je možno 



charakterizovat jako kompozita a naopak, ne všechna spojení N de N s vnitřním členem jsou 
volnými syntagmaty. Ani v této oblasti nenachází diplomantka jasná vymezující kritéria, 
naopak se zde nabízí řada otázek k dalšímu zkoumání dané problematiky. 

Distribuční a transformační vlastnosti daného spojení pak jsou podrobeny zkoumání 
v kapitole věnované syntaktickým kritériím vymezení nominálních kompozit. Sebrané 
příklady diplomantka podrobuje testům přijatelnosti zaměřeným na možnosti posesívní 
substituce, pronominalizace NI prostřednictvím demonstrativa, možnosti koordinačnho 
připojení dalšího N2, možnosti predikativní parafráze, připojení epiteta k NI a též k N2, 
možnosti anaforizace N2. Pro posouzení přijatelnosti testovaných příkladů provedla 
diplomantka průzkum mezi rodilými mluvčími, kteří přijatelnost /nepřijatelnost příkladů 
hodnotili na stupnici 1- 4. Nejednoznačné výsledky průzkumu potvrdily, jak nejednoznačně se 
chová zkoumaná problematika daného jevu. 

Pro ucelený pohled na zkoumané nominální spojení N de N ftdoplňuje diplomantka též 
kapitolu o sémantických vztazích mezi komponentami jednotlivých spojení (např. vztah celek 
- část, vztah místa, času, určení původu, účelu a v neposlední řadě též vztah k oblasti 
působení). Lexiko-kognitivní pojetí - poslední z metodologických přístupů - pak prokazuje 
možnost sjednocení rozličných významových vztahů mezi komponentami. 

dotaz: 
str.62 - Nominální konstrukce příkladu 226) Une robe de soir signalizující časový vztah 
mezi oběma komponentami je spojena předložkou de na rozdíl od tradičního užití uváděného 
v příručkách i slovnících - une robe du soir oproti robe ďapes-midi, de cocteil, de bal, ďété. 

Předkládaná diplomová práce je metodologicky promyšlená, vyznačuje se 
komplexností rozboru, který otevírá nové otázky a také cestu k dalšímu studiu dané 
problematiky. 

Práce je napsána standardní kultivovanou francouzštinou, doprovázejí ji výstižné 
résumé české i francouzské, dále stručná anotace v jazyce anglickém a příloha výsledků 
průzkumu uskutečněného mezi rodilými mluvčími. V bibliografii jsou zastoupeny tituly 
francouzských lingvistů reprezentující studovanou problematiku v širokém záběru. 

Práci hodnotím výborně a doporučuji ji zároveň k obhajobě PhDr. 

V Praze, 12. května 2008 PhDr.Hana Loucká,CSc. 
oponent 


