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gponents\ý posudek diplomové práce Feminizace substantiv označujícíchpovolríní'
_
tituly a funtóe jako odráz společenských změn ve Francii v období 1967 až20t4
lexikograficlrá studie Kateřiny Smejkalové
jehož náplni se
Kateřina Smejkalová předkládá ve své diplomové práci zajimavé téma, v
$rďiLněkolilrhlediseŘ. Hledisko historické, lexikální a morfologické'
jim
Historické souvislosti vysvětluje a řadí paní Smejkalová v úvodníčásti své práce. Přikládá
povolání, která mohla
znaěný význarrl, zejménav omezení možnosti přechylovat substantiva
je
soupis hlavních
současně
dan
být a byú do určitédoby vykon ótvinapouze muži. Tímto
statistice vyšlo
suustantiu- ninvtt povo!áni," titulů a funkcí pouze mužského rodu, v konečné
paní Smejkalové 45 %ýrazťL Historicky byla dána také jistá povolání či funkce ve
společnoóti, kÍerá nebo které na druhé stian8 vykonávaly pouze ženy, celkový vzorekvkžrual
oÁ,v rámci kteých existovala a existují
posléze + ú. zdďší analýzy vyplynulo celých 5L
jména přechýlenq pro daná
stále substantiva mužskéňolzón'keho rodu, tedy podstatná
omaieni.
Paní Smejkalová podtrhuje názar, že tvorba ženskéhorodu je z rodu muŽského u substantiv
záležitostt slovotvorného su{ixu. Ne vždy j e však takov á :úprav a možná'
_
v kaž,déoblasti jsou samozřejmě qýjimky, jako např. le mannequin od počátku pouze
celkového
v gramatickém mužském rodB, a to pro označenipYirazeného ženského rodu. Z
tak'že
mužs!ý,
jiný
rod
než
význam
rod
vňrku vyplývá, že ve 14 Ya máexistuiici ženský
přechýleni ieníjiž možné,např. le médecin x la médecine, pro označeni lékďky se:už:,"vá
madame le . .., srovnej s našímdříve užívaným- paní dokÍor'
Paní Smejkalová se vá své práci neomenljepauzenatonstatování existujících vymezeni, ale
podává i preneo období, káy byly danéýrazy ve sqých rodech zdokumentováLrry.
připojil
Z uvedeného srormání je z1wné,le se takk existujícím substantivům v rodě rrrrržském
žensbý ekvivalent az vdůšledkuuznánídané profese pro Ženy, napÍ. avocat l avocate.
Danou situaci a dlouhodobé setrvání ve stávajících tendencích limitovala a stále limituje
existenci
funkce Francouzské akademie, která zaýávánbzat, že neměnitelné omezení na
pro oba přirozené
masculin je chápáno jako vyjádření neutrální, které funguje jako označení
přisuzujeme
rody. Je možnéioučásně,žěvyjádřením podstatným jménem v mužskémrodě
jsi
učiněný doktor!)?
aÁačenii platnost presaíru;icíprofesi (siovnejme naše Maminko, ty
slovníku Le
Zixěremkonstatuje paní Smejk alová, že stav lexika podle zianam&vykladového
je
Petit Robert reaguje na společensk é změny a se zpožděním(způsobeným kodifikací)
objevily niluw
odráží.Již v novém vydání Le Petit Robe*, která diplomantka sro'rnává, se
postavení či funkcí žěnv přechýleném tvaru, ale současně nově také některé tvary mužského
iodu k původnim pouze ženshým profesím. V novém vydání slovníku z roku 2004
zakoMllauž pojmenování nových profesí.
š1o
Nenechávejme současný..yuoj však pouze na konstatování daných skutečností,historicky
jistě o potřóbu označit jáóinerne p'ofes" a funkce, které byly vykonávány střídavě oběma
iody abjqichž vykonavatelích nemohlo bý pochyb'
povolání,
ve"merne-li probiém z hlediska morfologického" uvědomíme si, Že prezentace
představení
profese či funkce je vyjadřována bez čleňu (s výjimkou konkrétníhooficiálního
Je suis le Directeur de. ' '), to znamená' že vlastně člen
vedoucího pracovníká,
'yp''
Nebylo tedy a{ dříve nutné mnohdy vyjadřovat rod'
nevyjadřujem e, afidižíepotřebujeme.
na
vatí,1isty počet označenímá poJobu adjektiva či participe passé ve tv1ru zakončeném
(u
přechylování
vyŽaóovat
nutné
samoh1ásku -.e, -é(responsab1e, employé) , zdetakénebylo

v poslední
(a
typu employé se přidalo -e, ve výslovnosti němé). označeníprofesí zejména
zaÍazení) mohou vznlkat
dóuo t". po"orovat spíšeunifikační tendenci v označenípracovniho
od sloveí a to jako tvar participe présent, např' gérant'
jmenného přísudku,
Jdeme-li jesta áate, u to k syntáxi,'vidíme poiici tohoto označenív úloze
se tedy ještě dále
kde dnes uvažujeme o uplainění gramatických kategorií slovesa, dostáváme
od nutnosti přeihylovat stétvajicitvary do ženskéhorodu'
Zbyvaji otiu,ky: Šouvisítentó stav s oslabováním pozice jména ve jmenném přísudku?
Můžesouviset daný stav s latentním vyjádřením aktivity, tedy skuteěnosti
není nutné
zachycené spíšeslóvesem, tvarem participe présent, kdy potom
funkce?
při
vyjádření
prectrýtit podstatné ;méno, a to v poslední době hlavně

jazyka? Jak je
Pro obhajobu . Jak se promítá daná problematika do učebnic francouzského
předkládáno toto učivo v současných metodikách?
prací'
Paní Smejkalová podala vyčerpávajíci dokumentaci tématu výyčenéhodiplomovou
_
12,24,
g,
9,
12, L6,22, 69 interpunkcn, dáLe s'8,
Po opravĚ pravopisných chyb (vi" š. 4,7,
např. s' 68) doporučuji
39 _'rczni1ostzLimána_ieíz,pravopis s1ovavýjimečný, nelogičnosti,
diplomovou práci k obhajobě'
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