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Předložená diplomová práce představuje zevrubnou analýzu syntagmatu N de N z hlediska 
syntaktického, morfologického i sémanticko-kognitivního. Je členěna naprosto logicky od 
obecného úvodu přes přehled zpracovam této problematiky v běžných 

normativních/deskriptivních gramatikách, její syntaktickou delimitaci (typy a funkce NI a 
N2) až po logické vyústění (kap. II), jímž je pohled na N de N jako na kompozita vs volná 
syntagmata. Diplomantka využila v nadstandarním rozsahu veškerou základní literaturu (56 
položek!) včetně té zcela současné. Velice oceňuji hojné využívání syntaktických testů, 
(zejména na str. 54 a násl.), které jsou konstruovány velmi inventivně a přesvědčivě. I když 
vzorek testovaných rodilých mluvčích (16) není z technických důvodů příliš velký, má určitou 
vypovídající hodnotu (přílohy str. 80 a násl.). Po jazykové stránce je práce napsána s velkou 
formulační přesností ve vytříbené francouzštině. 
Zde je několik detailnějších poznámek. 

1. I když je termín (funkční) hlava v syntaktické a morfologické literatuře dávno 
zaveden, v práci tohoto typu by bylo možná dobré jej definovat (s příslušnými 
odkazy); 

2. Typ car de réfugiés (viz str. ll), který by bylo možno přiřadit ke "collectifs humains" 
(rue, sal1e ... ) je, jak diplomantka poznamenává, nesmírně zajímavý a určitě by 
vystačil na samostatnou práci. Už oba uvedené příklady se syntakticky liší pokud jde o 
anaforizaci : Vn car de réfugié arrive. On (Ze + ?les) reconnaít ďapres ... vs Vn stade 
de supporters, c;a n 'arrete de crier. On ( ?l' + les) entend II deux kilometres de 
distance; 

3. Pojem lexikalizace (viz str. 33 a násl.) je složitý a není vůbec jasné, zda patří do 
lingvistického popisu. Sama D. Corbinová ve své základní práci (Morphologie 
dérivationnelle ... 1987) se vyjadřuje poměrně odmítavě. V literatuře se objevují i další 
termíny jako konvencionalizace, institucionalizace atd. Přísně vzato, pokud je 
slovo/syntagma správně utvořeno, pak jeho další osud není lingvisticky relevantní (s 
přihlédnutím k faktorům, jako je rentabilita, nízká pravděpodobnostní míra užití aj.) 

4. Testy "denominačního" typu /str. 65) mi nepřipadají jako příliš průkazné, neboť se 
více testuje schopnost mluvčích přijmout tento charakter formulace (Voiture de sport 
est le nom ďun véhicule). Patrně by stačilo tuto formulaci pozměnit (appelation, 
dénomination, etc.) ajejich akceptabilita by byla jiná. 

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že tato práce vysoce splňuje všechny nároky kladené na 
diplomovou práci a znamená velmi dobrý základ pro další výzkum směrem k doktorské 
disertaci. 
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