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1. Úvod
Problematika „gender studies", společenského postavení mužů a žen, jejich
uplatnění a boje žen za rovné příležitosti, je v současné době velmi diskutovaným
tématem. Jedná se o velice rozsáhlou oblast zasahující do různých směrů společenského
myšlení, konání i rozličných vědních disciplín. Ani na první pohled tak vzdálený obor,
jakým je lingvistika, nezůstává genderových otázek ušetřen, a to z velmi prostého
důvodu. Jazyk je totiž nedílnou součástí každé společnosti a její kultury, je
společenským nástrojem a zároveň jejím odrazem.

Téma společenského postavení mužů a žen se promítá i do jazyka a lexika dané
společnosti, tudíž lze předpokládat, že je zaznamenáno ve slovnících. Slovníky, které
jsou pevnou součástí jazykové kultury všech vzdělaných národů, tak mohou velmi
dobře sloužit jako základní zdroj informací pro studium lexika a společenských jevů
v n ě m se promítajících. A tak je tomu i v této práci. Jeden z nej významnějších
francouzských výkladových slovníků, Le Petit Robert,

zde slouží jako výchozí

dokument a zdroj informací pro výzkum problematiky „gender studies" a jejího odrazu
v lexiku francouzského národa.

Hlavním cílem této práce je nalézt odpovědi na otázku zda a do jaké míry se
změny ve společenském postavení obou pohlaví projevují v lexiku, konkrétně na
výrazech označujících povolání, tituly a funkce. V praxi jde o to, zjistit a popsat výskyt
neologismů ve francouzském jazyce v období od roku 1967 (první vydání studovaného
slovníku) do roku 2004 (37. vydání slovníku), a to především neologismů vzniklých
přechýlením slov označujících povolání, tituly a funkce. Následně pomocí zjištěných
informací odpovědět na otázku zda a jak vznik těchto neologismů odpovídá, či
neodpovídá společenským změnám ve Francii v daném období.

Možností, jak dosáhnout tohoto cíle je analýza přechýlených substantiv z dané
oblasti: porovnání jejich výskytu v různých vydáních slovníku a následná analýza
výsledků opírající se o teoretický základ z oboru lingvistiky (lexikografie, gramatiky,
neologie), státních institucí a „gender studies". Základním východiskem je studium
výkladového slovníku, a to zejména proto, že výkladový slovník, a zejména jeho
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konkrétní vydání, objektivně zachycuje stav jazyka v dané době. Srovnáním několika
různých vydání můžeme tedy vystopovat změny v jazyce, které se vdaném období
staly. Výkladový slovník obsahuje navíc velmi užitečné informace o etymologii a době
prvního výskytu slova. Použit byl slovník Le Petit Robert, a to vydání z roku 1967 a
z roku 2004. Konkrétně slovník Le Petit Robert je jedním z nej využívanějších a
nej dostupnějších slovníků jak ve Francii, tak v České republice. Poprvé byl vydán
v podobě sešitu v roce 1952 a již toto první vydání bylo „posvěceno" Francouzskou
akademií. V roce 1964 vyšel osmisvazkový Le Grand Robert a o tři roky později, v roce
1967, se objevilo první vydání menšího Le Petit Robert. Dodnes je slovník považován
za velmi kvalitní a díky náročnému zpracování dobře reprezentuje francouzskou
kulturu. 1

Dosažení cíle je realizováno sledováním charakteru a počtu substantiv
označujících povolání, tituly a funkce a následné srovnání jejich výskytu ve vydání
z roku 1967 a 2004. Změna počtu přechýlených vybraných substantiv dokumentuje
míru a rychlost reakce jazyka na společenské změny. Naopak typ, charakter, význam a
období vzniku nových, zaniklých, či přechýlených jmen do určité míry konkretizujC| o
jaké společenské změny šlo a jakým způsobem se jim jazyk přizpůsobil. Součástí
výzkumu je tedy i studium a popis společenských změn v historii Francie, které mohly
mít za následek vznik tohoto typu neologismů. Dále pak vyhledání vzniku sledovaných
substantiv a popis možností vzniku přechýlených podstatných jmen ve francouzštině.
Těmito metodami budeme nakonec schopni popsat rozsah a charakter změn ve
francouzském

lexiku,

který

se

nejpravděpodobněji

projevil

vznikem

nových,

přechýlených substantiv ze sledované oblasti veřejného života společnosti. A za pomoci
teoretických informací zjištěné skutečnosti logicky vysvětlit.

Vybraná substantiva byla zkoumána a tříděna z několika hledisek tak, aby se
využily údaje, které nám výkladový slovník nabízí a zejména pak ty, které jsou pro
tento výzkum nejdůležitější. Hlavním zdrojem informací je rod vybraných výrazů, tedy
především skutečnost, zda dané slovo má, či nemá mužský i ženský tvar. Dále období
jeho prvního zdokumentovaného výskytu v textu. Přestože se toto datum nemůže

1

http://www.lerobert.com
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pokládat za datum reálného vzniku výrazu , není nutné, pro potřeby tohoto výzkumu, o
tomto rozdílu uvažovat. Dalším velmi důležitým hlediskem je význam substantiva. Při
hodnocení se lze opřít i o údaje o etymologii slova.

Ze slovníku byly vybírány termíny označující povolání, tituly a funkce.
Tomuto výběru posloužil jako vzor Dico des métiers3, neboli internetový slovník
h
povolání, jez by měl současným mladým Francouzům poskytnout přehled a pomoci při
výběru zaměstnání. Navíc bylo zaznamenáno i několik dalších výrazů označujících
především vojenské hodnosti, univerzitní tituly (tyto tituly a hodnosti se nevyskytují
v Dico des métiers).

Dalším kritériem výběru byl slovotvorný sufix substantiva.

Zaměřili jsme se na takové názvy povolání, titulů a funkcí, jejichž sufix má v mužském
a v ženském rodě odlišný tvar. A to zejména proto, aby vybraná jména měla jasnou
výpovědní hodnotu. Existují výrazy, které se používaly pouze pro označení muže, ale
jelikož tvar slova je stejný jako v ženském tvaru, nelze tedy ze slovníku jednoznačně
dokázat, zda a kdy se slovo začalo používat i pro označení ženy. Rozhodující jsou
v tomto případě příklady uvedené v rámci definice významu daného slova. Bohužel ve
slovníku Le Petit Robert jsou jako příklady uváděny citáty klasické literatury a nejsou
tudíž z hlediska našeho výzkumu, zaměřeného na současnou jazykovou situaci,
relevantní. Pouze některé nově vzniklé výrazy jsou doplněny příklady

uměle

vytvořenými lexikografem čistě pro potřeby slovníku (tzv. exemple forgé ) 4 . Navíc
v této publikaci je u většiny hesel uvedena více než jedna definice. A to zejména u slov
polysémantických. V takovém případě jsme vybrali a zohlednili pouze ty významy a ty
definice, které jsou důležité a použitelné pro potřeby této práce.
Výchozí hypotéza je založena na skutečnosti, že společenské změny týkající se
postavení (povolání, titulů a veřejných funkcí) mužů a žen, vycházející zejména
z feministického hnutí za emancipaci žen, se skutečně, do určité míry, odrazily na stavu
francouzského lexika, který byl následně zaznamenán ve slovníku Le Petit

Robert.

Jazyk reagoval na nově vznikající sociální role žen, tak jako reaguje na veškeré změny a
nové potřeby společnosti, neboť je jejím nástrojem. Předpokládejme tedy, že se
2

ROBERT, P., et al. Le Petit Robert: dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française.
Paris: Société du Nouveau Littré, 1967. Préface.
3
http://education.france5.fr/dicodesmetiers
4
ROBERT, P., et al. Le Petit Robert: dictionnaire de la langue française. Paris: Dictionnaires le Robert,
2004.
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vytvořila, v rámci možností gramaticko-pragmatické struktury francouzštiny, buď zcela
nová, nebo přechýlená slova, která pojmenovávají ženy v dosud nezvyklém postavení či
funkci. Způsobů, jakým těchto změn může jazyk dosáhnouyje více a zabývá se jimi
vědní obor neologie.
/
Součástí změn lexika je i vytracení některých výrazů, která se v důsledku
společenských změn přestal^ aktivně využívat jako následek zániku daného povolání a
vznik názvů pro nová povblání, která se objevila s příchodem vědecko-technického
pokroku.Nemůžeme ovšem předpokládat, že by rozsah sledovaných změn byl příliš
markantní, a to především z důvodu silného protichůdného působení francouzských
jazykotvorných institucí a lpění francouzské společnosti na historii a tradicích.

Masivní vznik nových mužských ekvivalentů к substantivům, která měla
původně pouze ženský tvar, je také velmi nepravděpodobný. Zejména proto, že taková
substantiva označují především výhradně ženské funkce a povolání, které jsou pro muže
nevhodné, či přímo nemožné. Jedná se zejména o funkci ženy - matky ploditelky a
vychovatelky dětí. Přesto jsme v současné době svědky toho, že rovnoprávnost již
pronikla i do takto vyhraněných oblastí společenského života.

Tuto práci tvoří 6 kapitol. Po úvodu následují teoretická východiska, na která
dále navazuje praktická část složená z analýzy dvou seznamů vybraných hesel a závěrů
těchto analýz. Z porovnání zjištěných výsledků vychází celkový závěr. Práci zakončuje
celkové shrnutí, resumé, a přílohy.

2.1. Lexikografie
Slovníky jsou důležitou součástí kultury rozvinutých zemí. Jejich vznik
odpovídá informačním a komunikačním potřebám a požadavkům těchto společností.
Jsou jazykovou a vědní referencí. Slovníky využívají jak dospělí, tak mládež, či děti.
Jsou to velmi důležité publikace, některé jsou dokonce součástí školních kurikulárních
dokumentů a slouží jako výukové materiály. Mají několik funkcí. Mohou pomoci při
překladu z jazyka do jiného jazyka, při porozumění neznámých termínů (technických,
vědeckých, nářečí apod....) v rámci jednoho jazyka, slouží také к obohacování lexika
čtenářů a pomáhají к jejich větší informovanosti v různých oborech a oblastech. Ne
každý slovník je schopen zastat všechny tyto funkce. Podle funkce slovníku a typu
čtenářů, kterým je určen, se rozdělují na různé typy- slovníky výkladové, překladové,
encyklopedické, etymologické...

5

Základním studijním materiálem a východiskem celé této práce je výkladový
slovník francouzského jazyka. Výkladový jazykový slovník je jednojazyčný, abecedně
řazený seznam slovní zásoby, který popisuje význam slova a jeho užití a dle druhu
slovníku podává ještě další informace (etymologii slova, citace, gramatické kategorie
slova...). Definice výkladového slovníku v Le Petit Robert zní takto:

„ Un dictionnaire de langue donnant des renseignements

sur les mots

de la langue commune et leurs emplois. "6

Výkladové slovníky odrážejí potřebu samotných členů společnosti porozumět
jejich vlastnímu jazyku. Lexikografové a vydavatelé současných slovníků se snaží
uspokojit publikum žádající informace o aktuální slovní zásobě. Jsou tedy nuceni
k tomu, aby zaznamenávali nová slova, nebo nové významy a zajistili tak, že slovník
bude pravidelně aktualizován, revidován a bude odrážet současný stav jazyka. Ovšem
všechny neologismy procházejí přísným výběrem pod dohledem jazykovědců a
jazykovědných institucí. A to zejména proto, že není možné zaznamenat všechna nová
slova, která se ve společnosti objeví, a učinit tak jejich místo ve francouzském lexiku
5

DUBOIS, J.et C. Introduction à la lexicographie: le dictionnaire. Paris: Librairie Larousse, 1971.
ROBERT, P., et al. Le Petit Robert: dictionnaire de la langue française. Paris: Dictionnaires le Robert,
2004. (Slovník jazyka, který poskytuje informace o slovech obecného jazyka a jejich využití.)
6
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oficiálním. Přesto je slovník odrazem aktuální jazykové kultury společnosti. A díky
tomu, že jsou slovníky pravidelně aktualizovány a vycházejí nová, upravená a
revidovaná vydání, lze slovník považovat za kvalitní zdroj pro studium vývoje jazyka
v daném období. Neboť výkladový jazykový slovník relativně rychle zachycuje nejen
neologismy a sémantické změny, ale jsou z něj zároveň vyřazovány archaismy. V tomto
ohledu je vývoj jazyka dokladem rozvoje vědy, techniky, a vůbec celé kultury dané
společnosti. 7

Lze tedy říci, že výkladový jazykový slovník je živý, neustále se měnící,
aktivně i pasivně se podílející na vývoji společnosti. Pasivně, neboť dokumentuje stav a
vývoj lexika a společnosti. A aktivně, neboť je sám o sobě využíván čtenáři, členy této
společnosti, к dotváření jejich slovní zásoby.

Ve Francii se historie slovníků píše od XVI. Století, kdy vznikají první
instituce zabývající se francouzským jazykem. Konkrétně tedy Francouzská akademie
měla ve svém programu
l'Académie

vypracování

normativního

slovníku. Dictionnaire

de

začal vznikat v roce 1639, ale dokončen byl až v roce 1694. Zachycuje

zejména „bel usage", tedy úzus královského dvora a urozených lidí z vyšší pařížské
společnosti. Měl být tedy jakýmsi vzorem vytříbeného spisovného jazyka. První vydání
z roku 1694 obsahuje 24 000 slov, která ovšem prošla přísnou kontrolou tak, aby
slovník obsahoval pouze slova vhodná, moderní a dostatečně

intelektuálně a

společensky vznešená. Jako protiklad tomuto purismu vydal Antoine Furetière, člen
Francouzské akademie (zvolen v roce 1662), ĽEssai
contenant généralement

d^un dictionnaire

universel,

tous les mots français, tant vieux que modernes, et les termes
8

. . .

de toutes les Sciences et Arts . Jak již je patrno z názvu, tento slovník měl zachytit celou
slovní zásobu francouzštiny, bez ohledu na to, zda výrazy v něm uvedené odpovídají, či
neodpovídají nárokům „bel usage". Autor slovníku byl „za odměnu" obviněn
z konkurence a z akademie vyloučen. 9

7

DUBOIS, J.et C. Introduction à la lexicographie: le dictionnaire. Paris: Librairie Larousse, 1971.
Pokus o všeobecný slovník obsahující všechna francouzská slova, jak stará, tak nová, a výrazy ze všech
věd a umění.
9
WALTEROVÁ, H. Francouzština známá i neznámá. Paris: Éditions Robert Laffont, 1988.
8
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Za zdroj této lexikografické studie jsme zvolili francouzský výkladový slovník
Le Petit Robert. Autorem tohoto významného jazykového slovníku, jehož historie se
píše již více než 25 let, je Paul Robert. Jedná se o publikaci, která dosáhla úspěchu díky

/
bohatosti, přesnosti a modernosti popisu francouzského lexika. Jedná se o objektivního
pozorovatele lexika, který se snaží být aktuální a odpovídat tak na požadavky svých
čtenářů. V současné době obsahuje něco kolem 60 000 hesel a stále se rozšiřuje, neboť
přibývají další a další neologismy z různých oblastí současného života, vědy, kultury a
společnosti. Jiné, zastaralé výrazy ze slovníku mizí a ty stávající jsou v každém novém
vydání znovu přezkoumány, zkontrolovány a případně modernizovány. 10

10

ROBERT, P., et al. Le Petit Robert: dictionnaire
2004.

de la langue française.

12

Paris: Dictionnaires le Robert,

2.2. Francouzský jazyk a státní instituce na něj dohlížející
Francouzský jazyk se postupně a přirozeně vyvíjel z původní galštiny
s příchodem

Římanů

a

zavedením

latiny.

Další

vývoj jazyka

přišel

s vpády

germánských kmenů, Franků, Vizigótů a Burgundů a o několik století později
Vikingů." Až do 16. století byl vývoj naprosto přirozený, spontánní, tak jak jej psala
historie Francie. Ovšem od 16. století již není rozvouj francouzského jazyka zcela
přirozeným jevem, jak bychom mohli pozorovat například u jazyka českého. Stát se
sám aktivně podílí na jeho vývoji a pravidlech užívání. Již v roce 1539 byl vydán
Františkem I. edikt z Villers-Cotterêts, který, kromě jiného, ustanovil francouzštinu za
oficiální jazyk království. Přesněji řečeno ustanovil povinnost užívání francouzštiny
v administrativě a právnictví, která tak nahradila původní latinu. 12 I nadále gramatikové
neustále zasahují do vývoje jazyka a snaží se zejména sjednotit a ustálit gramatická
pravidla, pravopis a výslovnost. Vzniká teorie jazyka, vydávají se první mluvnice.
V 16.století, vzhledem к novým potřebám rychle se rozvíjející civilizace, dochází také
к masivnímu rozšiřování lexika o nová slova. Jednalo se zejména o výpůjčky z latiny,
řečtiny a dalších jazyků (španělština, italšina, holandština, němčina), ale také o
znovuobjevení již zapomenutých slov.

13

V sedmnáctém století dochází к přerušení této jazykové expanze. Od roku
1635 na vývoj francouzštiny aktivně dohlíží státní vědecká společnost: Francouzská
akademie, jež měla pozorovat a střežit jazyk, aktivně zasahovat do jeho vývoje a také
vypracovat gramatiku a slovník. Založil ji kardinál Richelieu za vlády Ludvíka XIII.
Akademie je dodnes aktivní, přesto, že je považována za jednu z nej starších institucí ve
Francii. Jak sama o sobě na svých oficiálních internetových stránkách tvrdí, její role
spočívá, mimo jiné, v dohlížení na francouzský jazyk. Sleduje vývoj jazyka a snaží se o
udržení jeho kvality. Dále definuje „bon usage", neboli správné užívání francouzštiny.
Je institucí, která určuje pevná pravila jazyka tak, aby jej udržela „čistým". Sleduje
tendence přirozeného vývoje jazyka a svými zásahy jej koriguje, některé změny
prohlašuje za oficiální, jiné zavrhne. 14

Více informací na:
11
WALTEROVÁ, H. Francouzština známá i neznámá. Paris: Éditions Robert Laffont, 1988.
12
http://www.tlfq.ulaval.ca/AXL/francophonie/Edit_Villers-Cotterets.htm
13
WALTEROVA, H. Francouzština známá i neznámá. Paris: Éditions Robert Laffont, 1988.
14
http://www.academie-francaise.fr
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Také zákon Toubon, který navazuje na zákon zvaný „Bas-Lauriol" z roku
1975, uměle ovlivňuje a usměrňuje vývoj jazyka ve Francii. Zákon Toubon, nebo-li „La
loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ", je zaměřen na
ochranu dědictví francouzštiny a jejím privilegovaném postavení ve Francii. Základními
prvky tohoto zákona je obohacení jazyka, povinnost jeho užívání a zachování jako
oficiálního jazyka státu. Hlavním důvodem vzniku tohoto zákona byla expanze
angličtiny, která začala pronikat i do lexika frankofonních společností. Přišla zejména
s velkým technickým boomem a vývojem vědy. Zákon Toubon má tedy za úkol
ochránit francouzštinu před tímto, ač přirozeným, „vetřelcem". 15

16 17

V současné době existují v rámci ministerstev komise (podle zaměření), které
samy vytvářejí nové speciální termíny. Specialisté, kteří jsou členy těchto komisí,
navrhnou příslušný termín i jeho definici a hlavní terminologická a neologická komise
„La

comission

générale

de

la

terminologie

et

de

néologie"

ve

spolupráci

s Francouzskou akademií ho buď schválí, anebo neschválí. Schválené výrazy pak
pravidelně publikuje v oficiálním Journal

officier.

Hlavní terminologická a neologická komise „La commission générale de la
terminologie

et de néologie" je klíčovou institucí, která má na starosti obohacování

francouzského jazyka. Byla založena 3. července 1996 a v dnešní době ji tvoří 19 členů.
V jejím čele působí prezident komise, což je osobnost jmenovaná předsedou vlády na
čtyřleté funkční období. Součástí její práce je samozřejmě spolupráce s experty
z různých oborů. Komise se schází jednou měsíčně a každoročně vydává souhrnnou
zprávu o činnosti. Sekretariát jí zajišťuje „Délégation générale à la langue française et
18
aux langues de France (DGLFLF) " Jedná se tedy stejně jako u hlavní terminologické
((

komise o součást ministerstva kultury a komunikace Francie. Vznikla jako nástroj pro
podporu vývoje jazyka a pro navrhování nových termínů označujících nově se
objevující věci a pojmy. DGLFLF podněcuje a řídí obohacování jazyka a přímo se
účastní na šíření doporučených výrazů.

15
16
17
18

http://www.academie-francaise.fr
http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/lois/sommaire_loi.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Toubon
http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/ - oficiální stránky DGLFLF
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Jedno z jeho klíčových hesel říká, že :
„Ľavenir d'une langue passe par l'évolution de son vocabulaire, qui
doit en permanence rendre compte de réalités nouvelles. "
každý jazyk
budoucnost.

se neustále přizpůsobuje novým

skutečnostem.

V tom tkví jeho

19

Ani feminizace výrazů označujících profese, tituly a funkce nezůstává bez
povšimnutí. Dohlíží na ni zvláštní orgán, který byl ustanoven v roce 1984 ministryní za
práva žen, Yvette Roudy. Jedná se o komisi „Commission
féminisation

des métiers,

titres et fonctions".

de terminologie pour la

Cílem této komise bylo překonat

nedostatky francouzského jazyka v této oblasti. Výsledkem její práce je relativní
zapojení přechýlených slov označujících funkce, profese a tituly do běžně užívaného
jazyka.

Aktivní používání přechýlených výrazů podpořil i bývalý francouzský
prezident Jacques Chirac spolu s předsedou vlády Lionelem Jospinem. V roce 1997 se
totiž nechali slyšet, že administrativní texty by měly oficiálně využívat ženských tvarů
pro vyjádření povolání, funkcí a titulů žen. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno 14. května
1998 Národním shromážděním a 9.července téhož roku bylo oficiálně publikováno
Ministerstvem veřejné výchovy - „Le Ministère de ľ Éducation publique".20

V roce

1999 dokonce francouzské Národní centrum pro vědecký výzkum CNRS („Centre
national de la recherche scientifique "21) vydalo pomocného průvodce feminizace názvů
povolání, titulů, hodností a funkcí nazvaný: Femme, f écris ton nom.

Francouzská akademie se však postavila proti tomuto trendu. Protichůdný
názor akademikové vysvětlují tak, že mužský rod ve francouzštině je obecný a může
tedy označovat muže i ženy. Naopak ženský rod přiřazuje a označuje pouze ženu.
Ovlivňuje a limituje výraz. Na rozdíl od mužského rodu, ženský rod používaný u
životných podstatných jmen vnáší mezi obě pohlaví segregaci, oddělení. Navíc
feminizace může paradoxně vyústit v opačný výsledek, než byl původně zamýšlen.
Může vnést do jazyka jako takového diskriminační rozlišování mezi mužem a ženou.
19
20
21

http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/ - oficiální stránky DGLFLF
http://cifdi.francophonie.org/genre/index.htm - „Agence intergouvernementale de la Francophonie"
http://www.cnrs.fr
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Akademie také odmítá intervenci vlády do užívání jazyka, neboť podle ní taková
činnost může vést к porušení křehké rovnováhy v užívání jazyka. 22

Hlavní terminologická komise pro neologii „La commission
terminologie et de néologie"

générale

de

se postavila na stranu Francouzské akademie. Ve svém

vyjádření, které bylo předáno předsedovi vlády v říjnu roku 1998|zdůrazňuje, že vládní
intervence do užívání jazyka by brzy narazila na právní i praktické překážky. Což by se
neobešlo bez následků zejména v oblasti feminizace funkcí, hodností a titulů. Neboť
funkce nemůže být spojována s osobou, která ji vykonává, titul s osobou, která je jeho
držitelem atd. Z tohoto důvodu nepovažuje používání ženských ekvivalentů za
vhodné. 23

Důsledkem těchto snah francouzských státních institucí je uměle usměrňovaný
vývoj lexika. To se sice rozšiřuje o nové, přesně vědecky popsané termíny, zároveň je
však záměrně bráněno vzniku některých přechýlených slov.

22
23

http://www.academie-francaise.fr
http://www.academie-francaise.fr
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2.3. Neologismy a jejich vznik
Komunikace mezi lidmi předpokládá existenci takového lexika, které je
schopné vyjádřit skutečnosti je obklopující, jejich myšlenky a pocity. A stejně jako se
mění svět kolem nás, přibývají nové znalosti a dochází к technickému pokroku, tak i
prostředek pro komunikaci mezi lidmi je nucen se neustále vyvíjet a obnovovat.
Základním prvkem vývoje jazyka je vznik nových slov, neboli neologismů. 24

Le

néologisme (du grec véoç néos « nouveau » et Aôyoç logos

« parole ») est un emploi d^un mot nouveau (soit créé, soit obtenu
par dérivation,

composition,

néologisme

de forme)

préexistant

dans

troncation, siglaison,

ou emploi

un sens nouveau

emprunt, etc. :

d^un mot, d^une
(néologisme

expression

de sens).

Mot

nouveau ; sens nouveau d*un mot.25

Tato práce se tedy může opírat o skutečnost, že „ la néologie reflète la progression de la
société qui la parle. " 26

Nakonec i samy neologismy procházejí vývojem. Z některých se stanou
oficiální termíny, které naleznou své místo v nejnovějším vydání slovníků. Pokud je
nové slovo přijato do běžného lexika dostatečně velkého množství uživatelů, dá se říci,
že je lexikalizováno - „mot lexicalisé", a také se stane součástí slovníků. Pokud se udrží
v lexiku, jeho uživatelé časem přestanou vnímat jeho novotu. Některé neologismy mají
omezené použití a jsou užívány pouze určitou skupinou lidí.27

24

http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/
ROBERT, P., et al. Le Petit Robert: dictionnaire de la langue française. Paris: Dictionnaires le Robert,
2004. (Neologismus (z řeckého véoç néos « nový » a Xôyoç lógos « slovo ») je užití nového slova (buď
nově vytvořeného, nebo získaného odvozením, složením, zkrácením, zkratkou, výpůjčkou, atd.:
neologismus tvaru), nebo použití slova, nebo výrazu již existujícího v novém významu (neologismus
významu). Nové slovo ; nový význam slova.)
2
http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/(Neologie odráží vývoj společnosti, která ji užívá.)
27
http://fr.wikipedia.org

25
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Praktické možnosti vzniku neologismů ve francouzském jazyce

Vznik neologismů ve francouzském jazyce není ovlivňován pouhou potřebou
francouzské společnosti pojmenovat nové skutečnosti a nově pojmenovat skutečnosti již
existující. Velmi vlivným faktorem, který určuje vývoj jazyka je struktura a možnosti
jazyka samotného.

Ve francouzštině, stejně jako v jiných jazycích, existuje několik možností
vzniku nového slova. Jedná se o přiřazení nového významu slovu již existujícímu,
změnu gramatického statutu (změna gramatické kategorie), omezení, rozšíření, či
posunutí významu, vypůjčení slova z j iného jazyka a vznik zcela nového slova, či
lexikálního tvaru ( použití předpony nebo/a přípony, vznik zcela nových slov, slova
složená, „mots valises", nevědomé, anebo záměrné deformace slov jako tomu bylo i
v případě argotů „verlan", Javanais" a „loucherbem"). 28

Tedy i vznik ženských tvarů pro pojmenování povolání, funkcí a titulů podléhá
těmto možnostem.

Francouzština, která se vyvinula z původní vulgární latiny, není narozdíl od
češtiny jazyk flektivní. Vznik přechýlených slov je tedy omezen. Přechýlená podstatná
jména ve francouzštině vznikají pomocí procesu, který se nazývá odvozování, neboli
derivace. A to takovým odvozováním, při kterém se odvozené slovo tvoří ze slovního
základu substantívni' příponou (sufixem). Jedná se o slovotvorný sufix, je to tedy ta část
substantiva, která určuje význam a použití daného slova. Většina těchto sufixů má
dokonce několik významů. Ovšem názvů povolání, funkcí a titulů se týkají jen některé
z nich. Jsou to sufíxy, které označují činitele, zaměstnání, povolání či nositele, nebo
nositelku hodnosti. Dále je lze rozdělit na přípony mužského rodu a přípony ženského
rodu. 29

28
29

http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf
HENDRICH, J. Francouzská mluvnice. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2001.
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Tabulka slovotvorných sufixů označujících činitele, zaměstnání, povolání či nositele /
nositelku hodnosti 3 0 , 3 1 :

eur, (is)seur, (is)ateur

skieur, danseur,

cultivateur

euse, (is)seuse

travailleuse,

atrice

démonstratrice

ier

cuisinier

ière

infirmière

aire

fonctionnaire

ien

informaticien

ienne

généticienne

iste

céramiste

er, ère

boucher, horlogère

eron

vigneron

eronne

bûcheronne

ot, ote

cheminot,

at, ate

avocat, avocate

esse

hôtesse

blanchisseuse

cheminote

V případě přechylování je tedy mužský sufix nahrazen sufixem v ženském
rodě. Gramatika francouzského jazyka nabízí tyto možnosti 32 :

1. Tvar substantiva zůstává v obou rodech stejný, mění se pouze člen (sufíxy, které patří
obou rodům, jsou: -eron, u životných substantiv -iste, -aire, -mane, -nome, -taire33):

30
31
32
33

HENDRICH, J. Francouzská mluvnice. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2001.
www.etudes-litteraires.com
HENDRICH, J. Francouzská mluvnice. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2001. Str. 141-144
ŠABRŠULA, J. Vědecká mluvnice francouzštiny. Praha: Academia, 1986. Str. 53
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Příklady:
•

un propriétaire

une propriétaire

•

un artiste

une artiste

•

un élève

une élève

2. Ženský rod se tvoří přidáním pravopisné přípony -e:
Příklady:
•

un avocat

une avocate

•

un candidat

une candidate

•

un commerçant

une commerçante

3. Ženský rod se tvoří přidáním pravopisné přípony -e a tupého znaménka nad "e" v
předcházející slabice:

Příklady:
•

un berger

une bergère

•

un boulanger

une boulangère

•

un fermier

une fermière

4. Ženský rod se tvoří přidáním pravopisné přípony -e a zdvojením koncové souhlásky:

Příklady:
-en —> -enne
•

une collégienne

un collégien

-on —• -onne
•

une baronne

un baron

-el —>-elle
•

une criminelle

un criminel

-ot — -otte
•

une sotte

un sot

*výjimka: un idiot —> une idiote

20

-at —• -atte
une chatte

un chat
*výjimka: un avocat —* une avocate

5. Použití jiných změn v zakončení substantiv při tvoření ženského rodu:

Příklady:
-e —• -esse
•

un comte

une comtesse

•

un maître

une maîtresse

-eur —* -euse
•

un vendeur

une vendeuse

•

un danseur

une danseuse

*výjimka: un pécheur —> une pécheresse
-teur —> -trice
•

un acteur

une actrice

•

un directeur

une directrice

*výjimka: un chanteur —> une chanteuse
un empereur —> une impératrice

6. Vznik specifického substantiva v ženském rodě, které má s tvarem v mužském rodě
společný základ:

Příklady:
•

un fils

une fille

•

un héros

une heroine

•

un roi

une reine

7. Ženský rod je vyjádřen zcela novým slovem:

Příklady:
une femme

un homme

21

•

un père

une mère

•

un monsieur

une dame

8. Použití jednoho substantiva pro oba rody:

Příklady 34 :
•

un agent

un agent

•

un chef

un chef

•

un docteur

un docteur

*U jmen označujících zaměstnání, nebo povolání se tento případ vyskytuje často.
Substantantivum, jevící se z gramatického hlediska jako jméno v mužském rodě, může
označovat jak muže, tak ženu. Pokud chce mluvčí zdůraznit přirozený rod, pak spojí
takové substantivum se jménem "femme", nebo "madame" 35 :

Příklady:
•

une femme amateur

•

madame le ministre

Jak již bylo řečeno výše, většina substantivních přípon má ve francouzském
jazyce několik významů. I v této skutečnosti je skryto další úskalí možnosti tvorby
přechýlených substantiv. Některé sufíxy totiž mohou zároveň s činitelem (osobou
vykonávající danou činnost) označovat i stroj (vykonávající pravděpodobně tutéž
činnost místo člověka). Jedná se o tyto sufíxy: -eur, -euse, -(a)trice, -(t)ier,

-(t)ière.

Zejména období zvýšené mechanizace a automatizace práce (20.století našeho
letopočtu) napomohlo tomu, že některé činnosti, které původně vykonával člověl^ byly
svěřeny strojům. A tudíž výrazy původně označující člověka, vykonavatele určité práce,
náhle začaly označovat strok nebo nástroj. Příkladem může být třeba „calculateur",
nebo „arrosseuse". Stane se, že v některých případech nemůže být ženský tvar vytvořen
z mužského pouhou změnou sufixu, neboť dané substantivum se sufixem v ženském
rodě již existuje, ovšem neoznačuje člověka, ženu, nýbrž stroj, či nástroj. Například
34
35

HENDRICH, J. Francouzská mluvnice. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2001. Str. 141-144
ŠABRŠULA, J. Vědecká mluvnice francouzštiny. Praha: Academia, 1986. Str. 53
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„assembleur (shromažďovatel) / assembleuse (snášecí stroj)", nebo Jisseur (leštič-muž)
/ lisseuse (leštička - přístroj)".

Substantiva ženského rodu v některých případech neoznačují vykonavatelku
povolání, ale ženu, manželku muže, který takové povolání vykonává. Příkladem může
být „doyen (nej starší člen diplomatického sboru)" a „doyenne (manželka nej staršího
člena diplomatického sboru)". V současné době ale toto femininum označuje již i
vykonavatelku funkce: „doyen (děkan fakulty)" a „doyenne (děkanka)".

V některých případech dokonce substantivum v ženském rodě může označovat
muže: „la clarinette

(klarinetista, ale i klarinet)". Nebo naopak jména v mužském

gramatickém rodě označují osobu ženského pohlaví: „le trottin (děvče pověřené
posílkami)". 37

36
37

DUBOIS, J.et C. Introduction à la lexicographie:
ŠABRŠULA, J. Vědecká mluvnice francouzštiny.

le dictionnaire. Paris: Librairie Larousse, 1971.
Praha: Academia, 1986. Str. 53-54

23

2.4. Historie a vývoj společenského postavení žen a mužů v západní
Evropě a zejména ve Francii
Postavení mužů a žen ve společnosti, jeho historie a vývoj, je problematika,
která se stala fenoménem posledních několika desetiletí. Věda, která se touto
problematikou zabývá se nazývá „gender studies". Z poznatků této vědy vychází hnutí
feminismu, které vzniklo jako reakce na falokracii (androkracii), nebo-li vlády mužů,
o

v

dominanci mužů nad ženami.

38

Historie společenského postavení mužů a žen se dá vystopovat, s jistými
obtížemi, až do dob paleolitu. Již v této době, měli členové společnosti určena svá
postavení, která vyplývala z rozdělení práce a způsobu života. Muži byli lovci a ženy
měly především funkci sběraček, ovšem účastnily se i lovu spolu s muži. Společnost se
vyznačovala stabilitou a harmonií, která vládla jak navenek (harmonie s přírodou) tak
uvnitř společnosti mezi jednotlivými členy. 39 Dalo by se říci, že, že ženy měly v této
společnosti rovnocenné, nebo dokonce výsadní postavení. Jedním z důvodů byla vysoká
úmrtnost novorozenců a rodiček, takže ženy, kterých bylo méně, byly vzácnější. Nálezy
sošek znázorňujících výhradně ženy tuto domněnku potvrzují.

10 000 let př.n.l. dochází к první technické neolitické revoluci. Muži se i
nadále zabývají lovem zvěře a ženy přidaly ke sběru i obdělávání půdy pomocí
jednoduchých nářadí {horticulture), které později doplnilo ještě předení (filage) a tkaní
(tissage). Vynález těchto technik se přisuzuje ženám, které tímto ještě více stoupají na
společenském

žebříčku. Taktéž první božstva jsou

rodu ženského. V soudobé

společnosti tedy vládl matriarchát. 40

V období 6000 až 3000 let př.n.l. probíhá druhá technická revoluce, kterou
doprovázýobjevy nových druhů energií, technologií, dopravních prostředků a vědomostí
z oboru fyziky, chemie, astronomie a matematiky. Nové vynálezy, jako například pluh,
vystřídaly staré a muži nahrazují ženy v zemědělských pracích (obsluha pluhu
vyžadovala mužskou sílu). Dále rozvoj měst, osobního vlastnictví a rozdělení práce a
38
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vznik společenských tříd oslabuje postavení ženy ve společnosti. Matriarchát je
narušen, ženy uzavřeny ve městech a rodinách, výsadní postavení ženy v náboženství
mizí. A je to právě náboženství (zejména židovské, křesťanské a islám), které se stává
doménou mužů, a které ponižuje ženy na podřízené bytosti se zákazem vykonávání
církevních funkcí. Učení těchto náboženství je založeno na nadřazenosti mužů a
podřazenosti žen. Dominance mužů ale zatím není tak výrazná a nevede к diskriminaci
žen 4 1

Situace žen se mění к lepšímu v V. až IX. století. Pád Římské říše narušil
instituce, které byly tradičně nepřátelské к emancipaci žen. Ty se začínají objevovat ve
funkcích jako

např.

kněžka

{prêtresse),

věštkyně

{prophète),

nebo

bojovnice

{guerrière). V VI. a VII. století, v období kristianizace, zakládají ženy kláštery spolu
s muži. Matka představená {abesse) zde měla stejnou moc, jako opat (abbé). V VIII.
století zakázal Karel Veliký jeptiškám, aby vzdělávaly chlapce. Pro správu své říše
vytvořil velké množství funkcí, ze kterých ovšem ženy vynechal. Na vesnicích ale
naopak byly ženy respektovány a uznávány zejména pro své řemeslné umění. 42

V X. a XI. století opět nastávají příhodné podmínky pro vzestup moci žen.
Ženy se objevují ve funkcích zámeckých paní {châtelaine, maîtresse souveraine

du

château). Účastní se dokonce i politického dění, zasahují do vojenských a soudních
záležitostí, spravují své majetky a zastupují své muže ve velmi významných, mnohdy i
církevních funkcích. 43

Ovšem již koncem XII. století dochází v důsledku reformy církve к eliminaci
žen z vysokých církevních pozic. Vznikají sice církevní školy a university, jsou ale
přístupné pouze pro chlapce. Zeny jsou tímto vyřazeny z dalších profesí. Nesmějí
například vykonávat povolání chirurga {chirurgien), nebo holiče {barbier). Také mnohé
z veřejných funkcí, jako je pokladník {trésorier), kancléř (chancelier),

nebo úředník

{magistrat) jsou pro ně zapovězeny. Zeny opět ztrácejí svou moc, nikoli však
dobrovolně. Přirozeně se tak rozsáhlému útlaku brání. Odpor žen však pobouřil církev a
buržoasii. Vznikají instituce, jejichž cílem je „normalizace" žen a jejich uzavření

41
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v rodinách. Jedná se zejména o Inkvizici a novou rodinnou legislativu. Ty dělají z žen
„incapable juridique" tj. nesvéprávné osoby. Nová legislativa zbavuje ženy veškerých
pravomocí na spravování majetku a vede к takzvané „občanské smrti" (mort civile)
ženy v rodině a společnosti. Útlak žen v tomto období dosahuje extrému, ženy jsou
ničeny nejen z hlediska lidských práv, ale také fyzicky. A to doslova pod záminkou
čarodějnictví, nebo kacířství. 44

V XV. a XVI. století se represe žen i nadále stupňuje. Žena je ve společnosti
naprosto neuznávána a její činy nemají žádnou váhu. Muži tak dále zvyšují svou moc
v patriarchální společnosti. A i v patriarchální domácnosti! To se projevuje v reálu
například tak, že vzdělání dívek je omezeno výhradně na přípravu jejich budoucí role
v domácnosti, jejíž podstatou je vytváření komfortu pro muže a plození dětí. Vznikají
dokonce zákony, které zakazují ženám se scházet a hovořit spolu a nakazují mužům,
aby své ženy drželi doma. Ženy jsou tedy úplně vyřazeny z veřejného života a věnují se
pouze práci v domácnosti. Vstup na university je ženám přirozeně zakázán, což ještě
více ztěžuje jejich profesionální uplatnění. Ženy opouštějí profese, ve kterých se ještě
nedávno s úspěchem uplatňovaly. Jedná se například o profese lékařské a léčitelské
(médecin). Žena, která vykonává práci lékaře bez univerzitního vzdělání (ke kterému
ovšem nemá přístup), je nařčena z čarodějnictví. Zejména pak v XVI. Století dochází
к občasným revoltám žen proti této represi a objevuje se hnutí feminismu. 45

Ovšem ani v XVII. а XVIII. století se situace žen příliš nezlepšuje. Nastávající,
zejména ekonomické, změny ve společnosti podporují a zhoršují rozdíly mezi
podmínkami mužů a žen. Konkurence mezi oběma pohlavími způsobuje, že ženy jsou
připraveny o možnosti vykonávání dalších povolání, jako je pohostinství (brasserie),
nebo výroba svíček {fabrication

des chandelles).

Utíkají do textilního průmyslu -

к předení. Muži se je ale snaží odehnat i od tkaní. V XVIII. století se tato dělba práce
ještě prohlubuje vynálezem nových strojů. Ženám jsou již vyhrazeny pouze ty nejhůře
placené práce. 46 Přirozeně, že s rostoucím útlakem žen, roste i jejich revolta proti
tomuto utlačování. Dosud ale není příliš efektivní. Přesto koncem XVIII. století (1789)
vzbuzuje francouzská revoluce zájem žen o rovnoprávnost. Ty rozhazují v ulicích

44
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letáky s žádostí o volební právo, dostávají jej ale až v roce 1944! V tomtéž roce vychází
Deklarace práv muže a občana. Již z názvu je patrné, že tato listina nepopisuje práva
žen. Zeny totiž nejsou považovány za občanky mající nějaká práva. Jako odpověď na
tuto deklaraci vydává jedna z nej významnějších francouzských bojovnic za ženská
práva, Olympe de Gouges, v roce 1791 tzv. Deklaraci práv ženy a občanky. Muži,
ovlivněni názory J.J. Rousseaua, který trval na striktním oddělení rolí muže a ženy,
Olympe de Gouges nakonec popravili. Poté vydali zákon, který zakazoval ženám
účastnit se jakéhokoliv politického hnutí. 47

V XIX.

století

dosahuje

ideologie

ženy

v domácnosti

svého

vrcholu.

Zaměstnané ženy z nižších společenských vrstev pracují v továrnách a manufakturách.
Jedná se o podřadnou a velmi špatně placenou práci. Sociální systém navíc ignoruje, že
40 až 50% žen žijících ve městech je svobodných a nemají jiný zdroj příjmů. Mnoho
z nich se tedy uchyluje к prostituci. V těchto těžkých životních podmínkách se i nadále
stupňuje odpor žen. Dělnice protestují proti nízkým mzdám, nezaměstnanosti a obtížné
práci, která jim je

přidělována.

Ženy

zburžoasie

proti

ztrátě politických

a

ekonomických práv. V rámci protestů vznikají různá feministická hnutí, ženské kluby
žádající vznik škol pro dívky a rovný přístup ke vzdělání. Pro usnadnění práce zakládají
ženy jesle na hlídání dětí. 48 V první polovině XIX. století se Francie stává kolébkou
národního hnutí feminismu, který je podporován zejména dělnicemi a ženami ze střední
sociální vrstvy. Hnutí se dožadovalo politických a ekonomických práv pro ženy, kterých
mělo být dosaženo bojem pracujících za socialistickou společnost. Jedním z hlavních
cílů hnutí bylo vzdělání pro ženy na všech úrovních. Výsledky přinesl boj na konci
XIX. století, kdy se ženám otevřely i university. Tento akt ovšem neproběhl bez
zuřivého odporu mužů, kteří neváhali jako symbol protestu první studentku upálit.49
Prvního doktorátu z medicíny dosáhla žena v roce 1875. Ovšem zbytečně, neboť zákon
umožňoval ženám vykonávat povolání lékařky až od roku 1892.50

Události XX. století probíhají ve znamení boje žen proti bezpráví. Vznikají
nové instituce podporující ženy v tomto nelehkém boji. V první polovině století
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dosahují francouzské feministky nej většího úspěchu v oblasti vzdělání dívek. Ty tak
získávají právo na skládání maturitní zkoušky. V roce 1900 jsou studentkami pařížské
právnické fakulty 4 ženy. 51 V oblasti zaměstnání bylo dosaženo na některých pozicích
rovnosti platů žen s muži. Zeny dále získávají další výhody, jako například vlastnit
občanský průkaz bez souhlasu manžela. Před a během druhé světové války se ženy
velmi aktivně angažují v protifašistickém boji. Není výjimkou, že vstupují do armády a
tvoří velmi silnou oporu v boji proti nepříteli. V tomto období je pozastaveno
feministické hnutí, ženy bojují za svou vlast. Ve Francii, po válce jsou ženy zase příliš
zaměstnány bojem proti kolonialismu, než aby obnovily boj za svá práva. Nakonec,
když už patriarchální společnost pomoc žen v poválečné době nepotřebuje, jsou tyto
opět uzavřeny v domácnostech. Ovšem touha a víra, že francouzské ženy opět získají
svá práva, žije. Tím více, že je podporována takovými osobnostmi, jako byla Simone de
Beauvoir, která ve své knize Druhé pohlaví (Le deuxième sexe) vystihla hlavní důvody
podřadného postavení žen. Od roku 1965 se opět projevuje feministické hnutí v plné
síle. Vede jej nová generace žen, která nezažila válku, a která již má vyšší vzdělání než
generace předešlá. Manželský svazek u nich ztrácí důležitost, zvyšuje se počet rozvodů.
Ženy se bouří proti znázornění něžného pohlaví v literatuře, masmédiích a reklamě jako
pouhého sexuálního objektu. Začínají se pomalu prosazovat i v politice. V roce 1995
dokonce zakládají vlastní Demokratickou stranu žen (Parti démocratique des Femmes).
A boje nadále probíhají za rovné mzdy a úroveň zaměstnání, za svobodu v oblasti sexu
a za shodné možnosti a životní podmínky mužů a žen. 52

Poznání historie společenského postavení mužů a žen nám může pomoci
v pochopení problematiky výskytu ženského a mužského rodu v oblasti povolání, titulů
a funkcí. Dominantní postavení mužů ve společnosti již od období 6000 let př.n.l., které
přetrvává až do dnešní doby, zároveň naprosté vyloučení žen z veřejného života a zákaz
výkonu většiny povolání ženami, se zákonitě podepsalo i na složení lexika. Neboť
jazyk kopíruje stav společnosti. Vychází totiž z jeho potřeb. Dalo by se tedy
předpokládat, že
vyskytovat

velké množství sledovaných substantiv se bude ve slovnících

pouze v mužském rodě. A to jednoduše proto, že ženy mnohá povolání

vůbec neprováděly. Jedinou výhradně jejich doménou bylo předení a tkaní a funkce
zajišťující plození a výchovu dětí. Což nejpravděpodobněji jsou také jediné oblasti, ve
51
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kterých se vyskytují názvy povolání pouze v ženském rodě. Je potřeba také vzít v úvahu
feministické hnutí, působící ve Francii od XIX. století. To poznamenalo nově vznikající
povolání a funkce, které postupem času začaly vykonávat i ženy, a tudíž se jejich názvy

objevily již v obou rodech. Feministické hnutí bylo v roce 1967, v době vydání prvního,
námi studovaného slovníku, již v plné síle. To mohlo ovlivnit vznikající obsah slovníku
a způsobit, že mnohé výrazy označující povolání, tituly a funkce existující původně
pouze v mužském rodě byly doplněny o rod ženský. A stále sílící

boj žen za

rovnoprávnost ve XX. a XXI. století jistě neušetřil ani zbylá substantiva, což se mohlo
ještě výrazněji projevit v novějších vydáních slovníku.
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3.1. Analýza vybraných hesel z vydání z roku 1967 slovníku Le Petit
Robert
Ze slovníku Le Petit Robert z roku 1967 byla vypsána substantiva představující
nejrůznější povolání, tituly a funkce. Výběr hesel byl veden tak, aby hesla měla
jednoznačný tvar pro mužský a ženský rod. To znamená, že termíny, které mají stejný
tvar pro oba rody byly vynechány, neboť jejich využitelnost pro tuto analýzu je
omezená. Celkem bylo vybráno 170 hesel a navíc dalších 14 doplňkových, která jsou
uvedena v závorkách. Tyto výrazy sice neoznačují povolání, ale váží se к vybraným
heslům a poskytují nám k nim užitečné informace. Jedná se o ženské tvary výrazů, které
v mužském rodě označují povolání, titul, či funkci, v ženském rodě však mají zcela
odlišný význam.

Mužský versus ženský rod

Prvním krokem analýzy bylo zjištění poměru vybraných výrazů, které mají
oba tvary a používají se tudíž pro oba rody, a výrazů, které existují pouze v mužském, či
ženském rodě. Z celkových 170ti slov je celých 76, která mají tvar pouze pro mužský
rod. Jedná se o tato hesla:

AGRICULTEUR

n.m.

-

XVе;

Personne

exerçant

une

des

activités

de

ľ agriculture.
AJUSTEUR

n.m - XVľ;

Ouvrier capable de tracer et de façonner

diaprés un plan. De réaliser des pièces

des métaux

mécaniques.

ARBITRE n.m. - 1213; Personne désignée par les parties (particuliers ou États)
pour trancher un différend, régler un litige.
ASTRONOME n.m. - 1549; Personne qui s'occupe

ďastronomie.

AUTEUR п. m. - XIIe; Personne qui est à la première

cause d'une chose, à

ľ origine d'une chose.
BOUCHER n.m. - XIIe; Celui qui tue ou fait tuer les bœufs, les moutons et en
vend la chair crue. Marchand de viande de bœuf, de mouton et de porc.
BRUITEUR n.m. - 1953; Spécialiste du buitage.
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CARRELEUR n.m. - 1463; Ouvrier qui pose des carreaux. Paveur.
CARROSSIER

n.m. - 1589; Fabricant de carrosses.

construction de carrosseries

Tôlier spécialisé dans la

d'automobiles.

CHARPENTIER n.m. - X I f ; Celui qui fait des travaux de charpente.
CHAUFFEUR n.m. - 1680; Celui qui est chargé d'entretenir le feu d'une forge,
d'une

chaudière.
1900; Conducteur d'automobile.

Personne dont le métier

est de conduire.
CHEF n.m. - Xllf ; Personne qui est à la tête, qui dirige, commande,

gouverne.

(Chef de ...)
CHIRURGIEN n.m. - 1175; Personne qui pratique la chirurgie.
CLERC n.m. - 1283; Employé des études d'officiers

publics

et

ministériels:

notaire, avoué, huissier.
COUVREUR n.m. - 1268; Ouvrier qui fait ou répare les toitures des maisons.
DÉMÉNAGEUR

n.m.

-

1863;

Celui

dont

le métier

est

de faire

des

déménagements.
DÉMINEUR n.m. - 1945; Technicien du déminage.
DÉPANNEUR

n.m. - 1916; Professionnel ( mécanicien, életricien, etc. ) chargé

de dépanner.
DOCKER n. m. - 1899; Ouvrier qui travaille au chargement et au déchargement
des navires.
DOCTEUR

n.m. -

universitaire

1160; Personne

dans une faculté.

qui est promue

Personne qui possède

au plus

haut

grade

le titre de docteur en

médecine et qui exerce la médecine ou la chirurgie.
DOUANIER

n.m. - 1545; Membre du service actif de l'Administration

des

douanes.
ÉCRIVAIN n.m. -XIIe;

Personne qui écrit des lettres, des actes, pour ceux qui ne

savent pas écrire. Personne qui compose des ouvrages
ÉLAGUEUR n.m. -1756;
ÉLECTRICIEN
les installations

littéraires.

Ouvrier spécialisé dans l'élagage des arbres.

n.m. - 1861; Technicien ou ouvrier spécialisé dans le matériel et
électriques.

ENCADREUR n.m. - 1870; Artisan qui execute et pose des cadres (de tableaux,
gravures, photos, etc.)
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ENTRAÎNEUR

n.m. - 1828; Personne qui entraîne les chevaux pour la course.

Personne qui entraîne un coureur, un athlète, une équipe sportive.
FACTEUR n.m. - 1361; Fabricant. Celui qui fait le commerce pour le compte
d'un autre. Celui qui porte et distribue à leurs destinataires les lettres, dépêches,
imprimés, colis envoyés par la poste. Agent chargé d'un service du bureau de
mouvement.
FERRONIER n.m. - 1560; Ouvrier, fabricant, commerçant en ferronerie.
FONDEUR n.m. - 1260; Celui qui dirige une fonderie. Ouvrier travaillant dans
une fonderie.
FOOTBALLEUR

ou FOOTBALLER n.m. -XIX;

Joueur de football.

FORGEON n.m. - 1534; Celui qui travaille le fer au marteau après l'avoir fait
chauffer à la forge.
FROMAGER n.m. -XIIIe;
GÉNÉRAL

Fabricant, marchand de fromages.

n.m. - XVe; Celui qui commande en chef

une armée, une unité

militaire importante. Celui qui est à la tête d'un ordre religieux.
GLACIER n.m. -1757;

Fabricant, vendeur de glaces de verre.

GRA VEUR n.m. - 1335; Personne dont la profession est de graver.
GREFFIER n.m. - 1378; Officier public préposé au greffe.
GRUTIER n.m. -XXe;
HORTICULTEUR

Ouvrier ou mécanicien qui manœuvre une grue.

n.m. -1826;

Celui qui pratique

l'horticulture.

HUISSIER n.m. - X l f ; Portier. Officier, dont la principale charge était d'ouvrir
et de fermer une porte. Celui qui est préposé au service de certains corps, de
certaines

assemblées.

HYDRA ULICIEN n.m. -1803; Ingénieur qui s'occupe
ILLUSTRATEUR

n.m. - 1845; Artiste spécialisé dans

d'hydraulique.
l'illustration.

INGÉNIEUR n.m. - 1556; Constructeur, inventeur d'engins de guerre.
qui a reçu une formation

Personne

scientifique et technique la rendant apte à diriger

certains travaux, à participer à des recherches.
INSTALLATEUR

n.m.

-

XIX;

Celui

Commerçant, artisan, ouvrier qui s'occupe
INTÉGRATEUR
indications

adj. et n.m.

qui

installe

(un

dignitaire,

etc.).

d'installations.

- 1890; Qui effectue l'intégration,

totalise des

continues.

LIEUTENANT n.m. -1287;
remplace éventuellement.

Celui qui est directement sous les ordres du chef et le
Grade de divers officiers. Officier dont le grade est
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immédiatement

au-dessous de celui de capitaine, et qui commande

ordinairement

une section.
LUTHIER n.m. - 1649; Artisan en lutherie; fabricant

de violons, altos,

guitares,

etc.
MAÇON n.m. - XIf ; Celui qui exécute ou dirige des travaux de maçonnerie.
MAGASINIER

n.m. — 1692; Celui qui garde les marchandises

déposées dans un

magasin.
MAJOR n.m. - 1660; Officier supérieur chargé de ľ administration,

du service.

MANAGER

n.m. -

matérielle

spectacles,

concerts,

1868;

Celui

matches,

qui veille à ľ organisation

ou qui s'occupe

particulièrement

de

de la vie

professionnelle

et des intérêts d'un artiste, d'un

MANNEQUIN

n.m. - 1897; Jeune femme employée par un grand couturier pour

la présentation

des modèles de collections.

MARÉCHAL

champion.

n.m. - 1086; Artisan, dont le métier est de ferrer les chevaux et les

animaux de trait, bœufs, ânes, mulets. Officier préposé
Nomme donné à divers officiers
MARIN n.m. -1756;
MAROQUINIER

au soin des

chevaux.

généraux.

Homme dont la profession est de naviguer sur la mer.

n.m. - 1700; Ouvrier qui prépare

les paux

de

maroquin.

Commerçant qui vend ces articles.
MATELOT

n.m. - XIIIe; Homme d'équipage,

participant

à la manœuvre ou à

l'activité d'un navire, sous la conduite des officiers et des mâitres.
MÉDECIN

n.m. - 1392; Personne

qui exerce la médecine,

est titulaire

du

diplôme de docteur en médecine.
MENUISIER n.m. - 1227; Ouvrier en menuiserie. Artisan, ouvrier qui travaille le
bois équarri en planches pour la fabrication

de meubles, voitures et ouvrages

divers de menuiserie.
MOTARD n.m. - 1937; Motocycliste de l'armée ou de la gendarmerie.
OFFICIER n.m. - 1324; Titulaire d'un office. Militaire ou marin titulaire
grade égal ou supérieur

à celui de sous-lieutenant

classe, et susceptible d'exercer un commandement.
ordre

ou d'enseigne

d'un

de seconde

Titulaire d'un grade dans un

honorifique.

OPTICIEN n.m. - 1640; Celui qui connaît ou enseigne l'optique.
fabrique, vend des instruments

d'optique.

33

Personne

qui

OUTILLEUR

n.m. - 1845; Professionnel

qui confectionne

et met au point

calibres, moules, outillages et montages de fabrication.
PALEFRENIER n.m. - XIIf ; Valet, ouvrier chargé du soin des chevaux.
PHOTOGRAVEUR

n.m. -XXe;

Ouvrier spécialiste de la photogravure.

PLÂTRIER n.m. - 1268; Ouvrier qui prépare le plâtre (gâcheur). Celui qui fait le
commerce des plâtres. Ouvrier qui utilise le plâtre gâché pour le revêtement et
divers ouvrages de plâtre.
PLOMBIER

n.m. - 1508; Ouvrier, entrepreneur

qui exécute des travaux de

plomberie.
POMPIER n.m. - 1517; Homme appartenant au corps sapeurs-pompiers,

chargé

de combattre incendies et sinistres.
PROFESSEUR

n.m. - 1337; Personne qui enseigne une discipline, un art, une

technique ou des connaissances,

d'une manière habituelle et le plus

souvent

organisée.
RÉGISSEUR n.m. -1724;

Celui qui administre, qui gère (une propriété).

REPORTER n.m. - 1829; Journaliste spécialisé dans le reportage, qui fait un
reportage.
SCULPTEUR n.m. - 1400; Personne qui pratique Fart de la sculpture.
SERGENT n.m. - X l f ; Officier de justice chargé des poursuites, des saisies. Bas
officier instructeur,

sous-officier.

SOIGNEUR n.m. - 1907; Celui qui est chargé de soigner un athlète, un sportif
(boxeur, catcheur).
SOUS-OFFICIER

Masseur.
n.m. - 1791; Militaire d'un grade qui fait de lui un auxiliaire

de l 'officier.
STAFFEUR n.m. - 1906; Ouvrier qui effectue la pose et le moulage

d'ouvrages

en staff.
TAILLEUR n.m. - 1170; Artisan, ouvrier qui fait des vêtements sur mesure pour
hommes; personne qui exploite et dirige l'atelier où on les confectionne, ainsi que
le magasin où l'on reçoit les clients.
VEILLEUR n.m. - 1355; Soldat de garde. Dans certains pays, employé

municipal

qui veille ou calme la ville pendant la nuit.
VERRIER n.m. - 1265; Celui qui fabrique le verre ou des objets en verre. Artiste
qui fait des vitraux; peintre sur verre.
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Dále ve vzorku nacházíme 6 jmen, jejichž tvar odpovídá pouze ženskému
rodu. Jedná se o tato hesla:
COUTURIÈRE

n.f. - 1200; Celle qui coud, qui exécute, à son propre

compte,

des vêtements de femme. Ouvrière d'une maison de couture.
GOUVERNANTE

n.f. - 1534; Femme à qui l'on confie la garde et

d'un ou de plusieurs

l'éducation

enfants.

LINGÈRE n.f. - 1680; Femme chargée de l'entretien et de la distribution du linge
dans une communauté, une grande maison.
PUÉRICULTRICE

n.f. - 1932; Infirmière diplômée s'occupant

des

nouveau-nés

et des enfants jusqu 'à trois ans.
SAGE-FEMME n.f. - XIVe;

Accoucheuse.

TAILLEUSE n.f. - 1731; Couturière.

Složení vybraného vzorku podle rodu by se dalo na grafu vyjádřit takto:

Graf č.1. Složení vzorku podle rodu

• Výrazy existující ve
tvaru pro mužský i
ženský rod
• Výrazy existující
výhradně ve tvaru pro
mužský rod
• Výrazy existující
výhradně ve tvaru pro
ženský rod
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Pro upřesnění je třeba ještě dodat, že 14 hesel, která jsou zařazena do skupiny
výrazů existujících výhradně ve tvaru pro mužský rod, má tvar i pro ženský rod. Obtíž
je vtom, že tyto tvary neodpovídají významem stejnému povolání, funkci, či titulu.
Naopak mají naprosto odlišný význam a poukazují tak najeden z problémů feminizace
slov ve francouzštině. Často se setkáváme se slovy, u kterých nelze vytvořit tvar
označující ženu vykonávající dané povolání, či vlastnící daný titul, anebo funkci.
Jednoduše proto, že takový tvar již existuje a je běžně používán s jiným významem. Ve
vybraném vzorku hesel se jedná o tyto dvojice výrazů (povšimněte si odlišných
významů) :

BOUCHER n.m. -Xlľ;

Celui qui tue ou fait tuer les bœufs, les moutons et en vend

la chair crue. Marchand de viande de bœuf, de mouton et de porc.
(BOUCHÈRE n.f. -Xlľ;

Femme de boucher. Femme qui tient une boucherie.)

CHAUFFEUR n.m. - 1680; Celui qui est chargé d'entretenir
d'une

le feu d'une forge,

chaudière.
1900; Conducteur d'automobile.

Personne dont le métier

est de conduire.
(CHA UFFEUSE n.f. - 1830; Chaise basse pour se chauffer près du feu.)

CUISINIER, 1ÈRE n. - 1200; Personne qui a pour fonction de faire la cuisine.
(CUISINIÈRE

n.f. - XIXe; Forneau de cuisine servant à chauffer, à cuire les

aliments.)

FERRONIER n.m. - 1560; Ouvrier, fabricant, commerçant en ferronerie.
(FERRONNIÈRE

n.f. - 1832; Ornement porté sur le front, chaînette ou bandeau

garni d'un joyau en son milieu.)

FONDEUR n.m. - 1260; Celui qui dirige une fonderie.

Ouvrier travaillant dans

une fonderie.
(FONDEUSE

n.f. - 1907; Nom de machines employées en fonderie.)
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GÉNÉRAL

n.m. - XVe; Celui qui commande en chef

une armée, une unité

militaire importante. Celui qui est à la tête d'un ordre religieux.
GÉNÉRALE n.f. -XVIIF;

Supérieure de certains ordres religieux.

(1802; La femme d'un général.)

MARÉCHAL n.m. - 1086; Artisan, dont le métier est de ferrer les chevaux et les
animaux de trait, bœufs, ânes, mulets. Officier préposé

au soin des chevaux.

Nomme donné à divers officiers généraux.
(MARÉCHALE n.f. et adj. - 1623; Épouse d'un

maréchal.)

MATELOT n.m. - XIIIe; Homme d'équipage, participant

à la manœuvre ou à

l'activité d'un navire, sous la conduite des officiers et des mâitres.
(MATELOTE

n.f. - 1674; Mets composé de poissons

coupés en morceaux et

accommodés avec du vin rouge et des oignons.)

MÉDECIN n.m. - 1392; Personne qui exerce la médecine, est titulaire du diplôme
de docteur en médecine.
(MÉDECINE

n.f. - 1135; Médicament,

conservation et la rétablissement

remède. Science qui a pour objet la

de la santé; art de prévenir et de soigner les

maladies de l'homme.)

PLÂTRIER n.m. - 1268; Ouvrier qui prépare le plâtre (gâcheur). Celui qui fait le
commerce des plâtres. Ouvrier qui utilise le plâtre gâché pour le revêtement et
divers ouvrages de plâtre.
(PLÂTRIÈRE n.f. - 1460; Carrière de gypse, de plâtre. Four à plâtre.

POISSONIER,

Plâtrerie.)

1ÈRE n. - 1210; Personne qui fait le commerce de détail des

poissons, des fruits de mer.
(POISSONIÈRE

n.f. - 1600; Ustensile de cuisine, de forme alongée, servant à

faire cuire le poisson au four ou au court-buillon.)

TAPISSIER, 1ÈRE n. - 1226; Personne qui exécute à la main des tapis sur métier,
des tapisseries.
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n.m.; Celui qui tapisse une pièce, une maison, pose les papiers
peints.
n.m.; Celui qui vend et qui pose les tissus, les cuirs utilisés dans
la fabrication de certains meubles (lits, sièges), et dans la décoration.
(TAPISSIÈRE n.f. - 1834; Voiture hippomobile, couverte d'un toit, mais ouverte
sur les côtés, qui servait aux tapissiers pour le transport des meubles.)

VEILLEUR n.m. - 1355; Soldat de garde. Dans certains pays, employé

municipal

qui veille ou calme la ville pendant la nuit.
(VEILLEUSE n.f. - 1762; Petite lampe ou ampoule électrique éclairant peu, qu 'on
laisse allumée pendant la nuit ou en permanence

dans un lieu sombre.

Petite

mèche montée sur une rondelle de liège, qui flotte sur l'huile d'une petite lampe à
l'huile.)

VERRIER n.m. - 1265; Celui qui fabrique le verre ou des objets en verre. Artiste
qui fait des vitraux; peintre sur verre.
(VERRIÈRE n.f. - 1150; Fenêtre garnie de verre, d'une vitre. Grand

vitrage;

paroi vitrée. Dôme transparent recouvrant l'habitacle du pilote.)

Ve vybraném vzorku se vyskytuje 14 takových dvojic. Což je z celkových
170ti hesel 8,2 % a ze 76ti výrazů, jejichž tvary se v daném významu vyskytují pouze
v mužském rodě, je to 18,4%. Naopak v celém vzorku nebyl nalezen ani jeden výraz,
jehož mužský rod by netvořil ekvivalent к ženskému rodu, který pojmenovává povolání,
titul, či funkci.
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Graf č.2. Podíl výrazů, vyskytujících se v celém
vzorku, jejichž ženský rod má jiný význam než
mužský

14
• výrazy jejichž ženský rod
má odlišný význam než
mužský
S ostatní výrazy

156

Jak je z uvedených příkladů vidět, jedná se především o výrazy pocházející
většinou z období 13. a 14. století, přičemž tvary pro ženský rod vznikly i o několik
století později. Výjimkou je slovo MÉDECIN-MÉDECINE

a

VERRIER-VERRIÈRE,

neboť v těchto případech je zdokumentován dřívější výskyt ženského rodu.

Jedním z velmi zajímavých a překvapujících hesel je MANNEQUIN.

Jedná se o

výraz existující pouze v mužském rodě, ale paradoxně označující výhradně ženu.
/ »
V celém vzorku se jedná q výjimečný případ. Z gramatického hlediska se jedná o jev,
který popisuje Jan Šabršula ve své Vědecké mluvnici francouzštiny,

a který jsme uvedli

na začátku této práce v teoretickém úvodu o gramatice a tvorbě neologismů.
Období vzniku, či prvního zdokumentovaného výskytu výrazů

Druhým

krokem

analýzy

je

zjišťování

období

vzniku,

či

prvního

zdokumentovaného výskytu výrazů. U vybraných jmen se zaměříme především na
století, ve kterém se poprvé objevil. A dále ho pak porovnáme u různých skupin
substantiv, tj. u substantiv, které se vyskytují pouze v mužském rodě, ženském rodě a
v obou rodech. V poslední jmenované skupině se následně zaměříme na rozdíl mezi
datem prvního výskytu mužského rodu a ženského rodu.
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Rozdělení výrazů, které existují ve vydání z roku 1967 pouze v mužském rodě
podle století jejich prvního výskytu, je následující:

Graf.3. Rozdělení výrazů, které existují v roce 1967 pouze
v mužském rodě podle století jejich prvního výskytu

Z grafu je patrné, že označení pro čistě mužská povolání, tituly, či funkce
vznikala a byla prvně v textu zdokumentována průběžně od 11. do 20. století. Období
nejhojnějšího vzniku těchto výrazů je 12., 13., a zejména pak 19. století, ve kterém
vzniklo 15 z celkových 77 vybraných jmen. 53

Rozdělení výrazů, které existují ve vydání z roku 1967 pouze v ženském rodě
podle století jejich prvního výskytu je následující:

Graf č.4. Rozdělení výrazů, které existují v roce 1967

pouze v ženském rodě podle století jejich prvního
výskytu

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

století

století

století

století

století

století

století

století

století

století

století
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Celkový počet 77 vychází z faktu, že výraz CHAUFFEUR
v mužském rodě a u obou je uvedeno jiné datum vzniku.
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má dva významy, v obou existuje pouze

Bohužel vzorek

sledovaných substantiv existujících v roce

1967 pouze

v ženském tvaruje velmi malý, přesto i zde je vidět, že tato slova vznikala průběžně od
13. do 20. století.

V naprosté většině případů je u jmen, která mají oba rody, uvedeno pouze jedno
datum prvního výskytu. Není tedy možné touto cestou přesně určit, který z rodu vznikl
к tomuto datu, či zda v udané době existovaly již oba dva rody. Ani samotný úvod
slovníku Le Petit Robert vysvětlující použití dat prvního výskytu výrazů,
des mots dans la langue: formation

apparition

du lexique français" a „ Valeur des datations ", se

nezmiňuje o této problematice.

Přesto u některých výrazů jsou uvedena obě data - první výskyt mužského a
první výskyt ženského rodu. Jsou to tyto výrazy:

AVOCAT, ATE п. - 1160, n.f. -XIVе;

Personne qui, régulièrement

inscrite à un

barreau, conseille en matière juridique ou contentieuse, assiste ou représente ses
clients en justice (On dit une avocate ou un avocat pour une femme).
COIFFEUR, EUSE n. - 1699, n.f. - 1647; Personne qui fait le métier

d'arranger

les cheveux.

Významy sledovaných substantiv

Další důležitou součástí analýzy vybraného vzorku hesel je jejich rozbor podle
významů slov. Neboť právě významy nám mohou pomoci pochopit existenci pouze
mužských, či pouze ženských substantiv.

Jako první se tedy zaměříme na rozbor sledovaných výrazů, které ve slovníku
z roku 1967 existují pouze v mužském rodě:
Tato slova bychom mohli rozdělit do několika skupin. Nej početnější skupina,
tvořící zhruba 28% slov, by byla tvořena povoláními, tituly a funkcemi, které se
vyznačují fyzickou prací rukama a zejména pak požadavkem užití značné síly. Jedná se
především o tradiční řemesla a povolání. Jako typické zástupce této skupiny bychom
mohli jmenovat například BOUCHER,

CHARPENTIER,

MENUISIER, ale také třeba DÉMÉNAGEUR,
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či POMPIER.

FERRONIER,

MAÇON,

Do této skupiny bychom

mohli zařadit i menší podskupinu povolání, která nevyžadují ani tak fyzickou sílu, jako
kompletní výbornou fyzickou kondici. Jedná se například o FOTBALLEUR,

MARIN,

nebo již jednou jmenovaný POMPIER. A dále pozice, jejichž hlavní náplní je obsluha
strojů. Sem bychom mohli zařadit AJUSTEUR, CHAUFFEUR, GRUTIER,

MOTARD.

Druhou, o něco méně početnou skupinu, tvoří povolání, tituly a funkce, které se
provádějí ve více či méně nebezpečném prostředí. Patří sem vojenské hodnosti a funkce
jako je

GÉNÉRAL,

OFFICIER.

LIEUTENANT,

MAJOR,

MARÉCHAL,

Dále nebezpečná povolání: COUVREUR,

SERGENT,

DÉMINEUR,

SOUS-

ÉLECTRICIEN,

POMPIER a povolání vykonávaná ve ztížených podmínkách: FONDEUR,

VEILLEUR,

VERRIER. Tato skupina tvoří přibližně 24% celku.

Další skupinou je skupina povolání a funkcí, pro jejichž výkon je potřeba
značné inteligence a použití rozumu. Skupina také zahrnuje tituly, které jsou v podstatě
výrazem a potvrzením vysoké inteligence majitele. Patří sem substantiva jako
ARBITRE,

ASTRONOME,

MÉDECIN,

OFFICIER,

CHIRURGIEN,
nebo REPORTER

ÉCRIVAIN,

HUISSIER,

a tituly DOCTEUR,

MANAGER,
INGÉNIEUR,

PROFESSEUR. Tato skupina je o něco méně rozsáhlá než dvě předchozí, tvoří ji zhruba
20% zkoumaných jmen.

Mezi menší skupiny pak patří skupina povolání vyžadující vysokou zručnost,
jedná se vlastně o umění. Patří sem: ÉCRIVAIN,

GRAVEUR,

ILLUSTRATEUR,

LUTHIER, PLÂTRIER, SCULPTEUR, a také TAILLEUR. Skupina tvoří necelých 12%
vzorku.

Nejmenší skupinu pak tvoří zaměstnání vyžadující vedení lidí. Například
CHEF, ENTRAÎNEUR,

GÉNÉRAL, MANAGER. Tato skupina tvoří přibližně 8%.

Ovšem je třeba podotknout, že všechna procentuální vyjádření jsou pouze
orientační, neboť rozdělení výrazů do skupin je čistě subjektivní. Navíc, jak je vidět
z uvedených příkladů, některé výrazy jsou součástí více skupin. Jedná se například o
MARIN, POMPIER, SCULPTEUR a další.
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Co se týče jmen, která ve slovníku existují pouze v ženském rodě, je analýza,
vzhledem к jejich významně menšímu počtu, mnohem jednodušší. Slova lze rozdělit do
dvou stejně početných skupin. První z nich je skupina povolání zabývající se látkami a
šitím. Patří sem COUTURIÈRE,

LINGÈRE a TAILLEUSE. Druhou skupinu pak tvoří

zaměstnání, jejichž podstatou je
PUÉRICULTRICE,

péče

o děti. Jedná

se o

GOUVERNANTE,

SAGE-FEMME. Obě skupiny jsou tedy zastoupeny z 50ti %.
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3.2. Závěry analýzy vybraných hesel z vydání z roku 1967 slovníku Le
Petit Robert
Na základě podrobné analýzy vybraných hesel jsme došli к následujícím
závěrům:

Mužský versus ženský rod

Bylo zjištěno, že celých 76 slov ze 170 existují ve slovníku pouze v mužském
rodě. Je to překvapivě vysoké číslo, které představuje skoro 45% celku. Zatímco výrazy
vyskytující se pouze v ženském tvaru tvoří necelá 4%. Výrazy, které mají oba tvary,
tedy mužský i ženský rod, zabírají 51%. Počet výrazů, které nemají ekvivalent pro
ženský rod, vysoce převyšuje výrazy tvořené pouze ženským rodem. Dá se tedy říci, že
počet povolání, funkcí a titulů, které vykonávali a vlastnili pouze muži, je velmi vysoký.
Ženy se tedy plně zapojovaly do pouhopouhé poloviny dostupných povolání. Zatímco
muži se naopak účastnili naprosté většiny z nich. Ovšem pouze předpokládáme-li
správně, že jazyk odráží situaci ve společnosti a pro činnosti, kterých se to, či ono
pohlaví neúčastní, neexistuje odpovídající ekvivalent, neboť ho není v komunikaci mezi
lidmi potřeba. Lidé totiž používají taková slova, která potřebují к popisu jejich pocitů a
vnitřního i vnějšího světa, ve kterém žijí, který je obklopuje. Proto se slovníky různých
skupin lidí od sebe navzájem liší.

Výskyt 14 ti párů hesel, jejichž ženský rod má jiný význam než mužský,
potvrzuje jedno z úskalí tvorby přechýlených slov ve francouzštině. Těžko vytvoříme
ženský rod od slova MÉDECIN pro vyjádření lékařky pouhou změnou přípony, tak jak
radí gramatika. Vznikl by totiž tvar, který již existuje, a který vyjadřuje lékařskou vědu,
tedy medicínu. A podobné je to i v mnohých dalších příkladech. Francouzština má
v těchto případech 3 možnosti, buď si pomůže v tvorbě ženského rodu jiným způsobem
(například přidáním „madame le ..." před daný výraz), nebo vytvoří, či si vypůjčí zcela
nové slovo, nebo bude ženu na této pozici i nadále označovat výrazem v mužském rodě.
A toto rozhodnutí je právě náplní práce institucí zabývajících se francouzským jazykem
a jeho vývojem.
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Období vzniku, či prvního zdokumentovaného výskytu výrazů

Z analýzy etymologie slov, především doby jejich vzniku, či prvního
potvrzeného výskytu se dá vyvodit následující závěr. A to, že výrazy existující pouze
v jednom z rodů vnikaly průběžně a nebyly tedy součástí žádné extrémní „módní vlny"
jednotlivých století. Přesto například zvýšené množství prvního výskytu výrazů
v 19.století by se dalo vysvětlit enormním rozmachem vědy a techniky, který zasáhl
celou francouzskou společnost, a tedy logicky poznamenal i jazyk společnosti. Ve
zvýšené míře vznikala nejen pojmenování mužských povolání, ale nové výrazy vůbec.
Poměrně malý počet nově vzniklých výrazů ve 20. století nemusí znamenat stagnaci ve
vzniku neologismů, ale naopak fakt, že mnoho nových slov již vzniklo, ale nebylo
dosud zařazeno do slovníku.

Hesla, u kterých jsou uvedena obě data prvního výskytu, jak pro mužský, tak
pro ženský rod, nám podávají další zajímavou informaci o vývoji lexika. Uvedená data
nejpravděpodobněji souvisí s významem výrazů. U pojmenování AVOCAT,

ATE si

můžeme povšimnout, že ženský rod vznikl až zhruba 200 let po rodu mužském.
Vysvětlením by mohlo být, že trvalo přibližně 200 let, než danou funkci vykonávaly,
nebo mohly vykonávat i ženy. Nebo, než se advokátky začaly vyskytovat ve větším
počtu a získaly dostatečný respekt, že bylo nutné pro ně vytvořit vlastní označení.
Naopak je tomu u substantiva COIFFEUR, EUSE. V tomto případě byl jako první
zaznamenán ženský rod a až 52 let poté rod mužský. Je přirozené, že tato doména,
týkající se krásy a úpravy zevnějšku, byla nejprve výhradně ženskou záležitostí. Avšak
jak je vidět, oproti advokátkám, trvalo mužům, kadeřníkům, mnohem kratší dobu, než
nalezli cestu do oblasti ovládané opačným pohlavím.

Významy sledovaných substantiv

Analýza významů vybraných slov nám již může prozradit více a podat i určité
vysvětlení к předchozím zjištěním. Bylo shledáno, že zhruba 28 % výrazů, které existují
pouze v mužském rodě, je tvořeno povoláními, pro jejichž realizaci je potřeba značné
síly a fyzické kondice. V takovýchto povoláních se ženy, stoupenkyně něžného a
většinou fyzicky slabšího pohlaví, nevyskytovaly. A to buď vůbec, či pouze velice
zřídka. Je tedy logické, že pro ně nevznikla odpovídající označení. Podobné je to
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s činnostmi, které se vykonávaly ve ztíženém prostředí, či byly dokonce nebezpečné.
Zejména pak vojenské hodnosti neměly ekvivalenty pro ženy, neboť výskyt prvních žen
ve francouzské armádě je záležitostí teprve posledních let. První Francouzsky se sice
objevují ve vojsku již v roce 1940, ale ve větším měřítku se tento jev začíná vyskytovat
až od roku 1976.54 Ovšem v dalších 40% případů, ve kterých se jedná o pozice, funkce a
tituly vyžadující vysokou inteligenci, umělecké nadání, či schopnost vést a řídit ostatní
lidi, již tak logické nejsou. Není totiž dokázáno, že právě muži jsou výrazně
inteligentnější, umělecky a manažersky více nadaní nežli ženy. Přesto se na tato témata
vedou dlouhé a často velmi vášnivé diskuse. 55

56 57 58

Výrazy existující pouze v ženském rodě překvapivě spadají pouze do dvou
oblastí lidské činnosti. První z nich, práce s látkou, neposkytuje příliš logické
vysvětlení, proč se zde vyskytují jen, nebo především ženy. Jedním možným
vysvětlením je, že se jedná o nepříliš fyzicky náročnou práci. Naopak vyžaduje smysl
pro detail a trpělivost. Navíc techniky předení a tkaní patří mezi vynálezy ženského
pohlaví a vlastně i jediná povolání, která ženy vykonávaly v období represe jejich
společenského postavení. Druhá oblast je logicky tvořena činnostmi, které vykonávají
pouze, či převážně ženy, neboť se týkají snad jediné základní schopnosti, kterou muži,
narozdíl od žen nemají - rození dětí a následně péče o ně.

Více informací naleznete na:
54
55
56
57
58

http://www.genrehistoire.fr/
http://www.ivtt.net/rozdily.php
http://www.21 stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2005081913
http://www.talent-nadani.cz/texty/nadane_divky.html
http://www.gender.obrazar.com/ob-gender/
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3.3. Analýza vybraných hesel z vydání z roku 2004 slovníku Le Petit
Robert
Ze slovníku Le Petit Robert, z vydání z roku 2004, byla vybrána stejná hesla,
označující povolání, tituly a funkce, jako z vydání z roku 1967. Důvodem byla možnost
v objektivního srovnání vývoje obsahu slovníku. Celkem tedy bylo vybráno 181 jmen a
navíc 14 dalších, která, stejně jako v předchozím vzorku, neoznačují povolání, ale váží
se к vybraným slovům a poskytují nám k nim užitečné informace. Jedná se o ženské, ale
v tomto případě i mužské rody výrazů, které v jednom rodě označují povolání, titul, či
funkci, v druhém rodě však mají jiný význam. Rozdíl v počtu vybraných výrazů oproti
prvnímu vzorkuje dán vývojem slovníku. Jednak došlo к zániku některých významů, či
celých hesel a dále pak se ve slovníku z roku 2004 vyskytuje několik nových výrazů,
která ve vydání z roku 1967 neexistují.

Mužský versus ženský rod

Stejně jako v analýze předchozího vzorku se jako první zaměříme na výskyt
výrazů označujících povolání, titul, či funkci, které mají pouze mužský, či pouze ženský
rod. A zároveň na jejich poměr. Ze všech vybraných 181 hesel je 33 takových, která
mají pouze mužský rod. Jedná se o tato hesla:

ASTRONOME n.m. - 1549; Spécialiste
CARROSSIER

d'astronomie.

n.m. - 1589; Fabricant de carrosses. Tôlier spécialisé dans la

construction de carrosseries
CHARPENTIER n.m. -XIIe;

d'automobiles.
Celui qui fait des travaux de charpente.

CHAUFFEUR n.m. - 1680; Personne qui est chargée d'entretenir
forge, d'une

le feu

d'une

chaudière.
1896; Conducteur,

conductrice

d'automobile.

Personne

CHEF n.m. - XIIIe; Personne qui est à la tête de (qqch), qui dirige,

commande,

dont le métier est de conduire.

gouverne. (Chef de ...)
CLERC n.m. - 1283; Employé des études d'officiers publics et ministériels, et,
particulièrement,

stagiaire

se préparant

d'huissier.
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aux fonctions

de notaire,

d'avoué,

COUTURIER n.m. - 1213; Personne qui dirige une maison de couture, crée des
modèles, les fait présenter par des mannequins, et exécuter dans ses ateliers sur
les commandes des clients.
DÉMÉNAGEUR

n.m.

-

1852;

Celui

dont

le métier

est

de faire

des

déménagements.
DÉMINEUR n.m. - 1945; Technicien du déminage.
DOCKER n. m. - 1889; Ouvrier des docks qui travaille au chargement et au
déchargement des navires.
DOCTEUR n.m. - 1225; Personne promue au plus haut grade universitaire

dans

une faculté.
1775; Personne qui possède le titre de docteur en médecine et
qui est habilitée à exercer la médecine ou la chirurgie.
ÉCRIVAIN n.m. - 1150; Scribe, greffier. Personne qui rédige des lettres, des
actes, pour ceux qui ne savent pas écrire ou qui maîtrisent mal ľ écrit. Personne
qui compose des ouvrages

littéraires.

FONDEUR n.m. - 1260; Celui qui dirige une fonderie. Ouvrier qui fabrique

en

fondant. Ouvrier des hauts fourneaux qui surveille la coulée de la fonte.
FORGEON n.m. -XIVe;

Celui qui travaille le fer au marteau après Favoir fait

chauffer à la forge.
GÉNÉRAL n.m. - XVf ; Celui qui commande en chef

une armée, une unité

militaire importante. Personne qui est à la tête d'un ordre religieux. Officier du
plus haut grade commandant une grande unité dans les armées de terre et de
l'air.
GLACIER n.m. -1757;

Fabricant, vendeur de glaces de verre.

HUISSIER n.m. - Xlľ; Portier. Officier, dont la principale charge était d'ouvrir
et de fermer une porte. Celui qui est préposé au service de certains corps, de
certaines

assemblées.

INGÉNIEUR n.m. - 1556; Constructeur, inventeur d'engins de guerre.
qui a reçu une formation

scientifique

Personne

et technique la rendant apte à diriger

certains travaux, à participer à des recherches.
MAJOR n.m. - 1660; Ancienne appellation
l'administration,

de l'officier

supérieur chargé de

du service. Chef de bataillon, dans certaines armées

étrangères.

Ancienne appellation des médecins militaires. Candidat reçu premier au concours
d'une grande école.
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MANNEQUIN

n.m. - 1907; Jeune femme employée par un grand couturier, un

créateur pour la présentation des collections au public.
MARÉCHAL

n.m. - 1086; Officier préposé aux soins des chevaux. Officier de

cavalerie. Officier général.
MARIN n.m. - 1751; Personne qui est habile dans Fart de la navigation sur mer.
Homme dont la profession est de naviguer sur la mer.
MAROQUINIER

n.m. - 1562; Ouvrier qui prépare

Personne qui fabrique

des objets de maroquinerie.

les peaux de
Commerçant

maroquin.

qui vend ces

articles.
MATELOT n.m. - Xllľ;

Homme d'équipage, participant

à la manœuvre ou à

l'activité d'un navire, sous la conduite des officiers et des mâitres.
MÉDECIN

n.m. -

1392; Personne

habilitée

à exercer

la médecine

après

obtention d'un diplôme sanctionnant une période déterminée d'études (en France,
le doctorat en médecine).
MOTARD n.m. - 1937; Motocycliste de l'armée ou de la gendarmerie.
PLÂTRIER n.m. - 1260; Ouvrier qui prépare le plâtre (gâcheur). Celui qui fait le
commerce des plâtres. Ouvrier qui utilise le plâtre gâché pour le revêtement et
divers ouvrages de plâtre.
PLOMBIER

n.m. - 1508; Personne

(ouvrier, entrepreneur)

qui exécute

des

travaux de plomberie.
POMPIER
chargée

n.m. - 1750; Personne

de combattre

incendies

appartenant

et sinistres,

au corps
d'effectuer

sapeurs-pompiers,
des opérations

de

sauvetage présentant un certain danger.
PROFESSEUR

n.m. - 1337; Personne qui enseigne une discipline, un art, une

technique ou des connaissances,

d'une manière habituelle et le plus

souvent

organisée.
SOIGNEUR n.m. - 1903; Celui qui est chargé d'apporter des soins à un sportif
(un boxeur, un catcheur) pour entretenir sa condition physique.

Masseur.

TAILLEUR n.m. - 1188; Artisan, ouvrier qui fait des vêtements sur mesure pour
hommes; personne qui exploite et dirige l'atelier où on les confectionne, ainsi que
le magasin où Ion reçoit les clients.
VERRIER n.m. - 1265; Celui qui fabrique le verre ou des objets en verre. Artiste
en vitraux; peintre sur verre.
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V některých případech existuje ženský rod daného výrazu, ale jelikož je ve
slovníku popsán s jiným významem, je považován za odlišný výraz. A to i přesto, že i
tento odlišný význam popisuje povolání, titul, či funkci. Příkladem je výraz :

COUTURIER n.m. - 1213; Personne qui dirige une maison de couture, crée des
modèles, les fait présenter par des mannequins, et exécuter dans ses ateliers sur
les commandes des clients.
COUTURIÈRE n.f. - 1200; Celle qui coud, qui exécute, à son propre compte, des
travaux de couture. Ouvrière d'une maison de couture.

Dále ve vzorku z vydání z roku 2004 nacházíme 4 výrazy, které v daném
významu postrádají mužský rod. Existují tedy pouze v rodě ženském. Jsou to tato hesla:

COUTURIÈRE n.f. - 1200; Celle qui coud, qui exécute, à son propre compte, des
travaux de couture. Ouvrière d'une maison de couture.
GOUVERNANTE

n.f. - 1534; Femme à qui l'on confie la garde et

d'un ou de plusieurs

l'éducation

enfants chez soi. Femme chargée de s'occuper

personne seule. Femme qui dirige le personnel

d'une

(d'un grand hôtel) chargée du

ménage et de la lingerie.
LINGÈRE n.f. - 1680; Femme chargée de l'entretien et de la distribution du linge
dans une communauté, une grande maison.
SAGE-FEMME
Auxiliaire

n.f. - XIIF; Celle dont le métier est d'accoucher

médicale

diplômée dont le métier est de surveiller

d'assister les femmes pendant l'accouchement
aux nouveau-nés.
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les femmes.
la

grossesse,

et de prodiguer les premiers soins

Znázornění poměru výrazů existujících ve vzorku pouze v jednom z rodů:

Graf č.5. Složení vzorku podle rodu

• Výrazy existující ve tvaru
pro mužský i ženský rod
• Výrazy existující
výhradně ve tvaru pro
mužský rod
• Výrazy existující
výhradně ve tvaru pro
ženský rod

Trvalou součástí vzorku jsou hesla, která mají sice oba rody, ale každý jeho
rod má odlišný význam. Zaměříme se na ta, jejichž druhý rod neoznačuje povolání,
titul, ani funkci (protože, jak již bylo zmíněno výše, některé výrazy mají druhý rod
označující povolání, titul, či funkci, ale vyskytují se ve slovníku s odlišným významem,
a je tudíž na ně nahlíženo jako na dvě odlišná substantiva). Takových hesel se ve vzorku
vyskytuje celkem 14:

CHAUFFEUR n.m. - 1680; Personne qui est chargée d'entretenir
forge, d'une

le feu

d'une

chaudière.
1896; Conducteur,

conductrice

d'automobile.

Personne

dont le métier est de conduire.
(CHAUFFEUSE

n.f. - 1830; Chaise basse, à l'origine pour se chauffer près du

feu.)

CUISINIER, 1ÈRE n. - 1200; Personne qui a pour fonction de faire la cuisine.
(CUISINIÈRE

n.f. - 1892; Forneau de cuisine servant à chauffer, à cuire les

aliments.)
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FERRONNIER, 1ÈRE п. - 1560; Personne qui fabrique, vend des objets en fer, et
spécialt. des objets artistiques.
(FERRONNIÈRE

n.f. - 1832; Ornement porté sur le front, chaînette ou bandeau

garni d'un joyau en son milieu.)

FONDEUR n.m. - 1260; Celui qui dirige une fonderie. Ouvrier qui fabrique

en

fondant. Ouvrier des hauts fourneaux qui surveille la coulée de la fonte.
(FONDEUSE

n.f. - 1907; Machines employée en fonderie.)

GÉNÉRAL n.m. - XVIe; Celui qui commande en chef

une armée, une unité

militaire importante. Personne qui est à la tête d'un ordre religieux. Officier du
plus haut grade commandant

une grande unité dans les armées de terre et de

l'air.
(GÉNÉRALE n.f. - 1802; Épouse d'un général.)

GLACIER n.m. -1757;
(GLACIÈRE

Fabricant, vendeur de glaces de verre.

n.f. - 1640; Cavité souterraine

en maçonnerie

dans laquelle on

conservait la glace produite pendant l'hiver. Armoire ou coffre

hermétiquement

clos et tapissés de matières isolantes dans lesquels la glace entretient une basse
température favorable à la conservation des denrées.)

GRA VEUR, EUSE n. - 1398; Personne dont la profession est de graver.
(GRAVEUR
gravure

n.m.; Dispositif

des disques.

transducteur

Appareil

électromécanique

à laser permettant

utilisé pour

de graver

un

la

support

réinscriptible ou non.)

MAJOR n.m. - 1660; Ancienne appellation de l'officier
l'administration,

supérieur

chargé de

du service. Chef de bataillon, dans certaines armées

étrangères.

Ancienne appellation des médecins militaires. Candidat reçu premier au concours
d'une grande école.
(MAJOR n.f; Entreprise parmi les plus grandes d'un secteur

MATELOT n.m. - Xllf;

Homme d'équipage, participant

d'activité.)

à la manœuvre ou à

l'activité d'un navire, sous la conduite des officiers et des mâitres.
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(MATELOTE

n.f. - 1674; Mets composé de poissons

coupés en morceaux et

accommodés avec du vin rouge et des oignons.)

MÉDECIN

n.m. -

1392; Personne

habilitée

à exercer

la médecine

après

obtention d'un diplôme sanctionnant une période déterminée d'études (en France,
le doctorat en médecine).
(MÉDECINE

n.f. -

1135; Médicament,

remède oral. Science,

ensemble

de

techniques et de pratiques qui a pour objet la conservation et le rétablissement de
la santé; art de prévenir et de soigner las maladies de l'homme.)

PLÂTRIER n.m. - 1260; Ouvrier qui prépare le plâtre (gâcheur). Celui qui fait le
commerce des plâtres. Ouvrier qui utilise le plâtre gâché pour le revêtement et
divers ouvrages de plâtre.
(PLÂTRIÈRE n.f. - 1282; Carrière de gypse, de plâtre. Four à plâtre.

POISSONIER,

1ÈRE n. - Xlľ;

Personne qui fait le commerce

Plâtrerie.)

de détail des

poissons, des fruits de mer.
(POISSONIÈRE n.f. - 1600; Récipient oblong servant à faire cuire le poisson.)

VEILLEUR, EUSE n. - 1355; Soldat de garde. Dans certains pays,

employé

municipal qui veille ou calme la ville pendant la nuit.
(VEILLEUSE

n.f. - 1762; Petite lampe ou ampoule électrique

qu'on laisse allumée pendant la nuit ou en permanence

éclairant

peu,

dans un lieu sombre.

(1835) Petite mèche montée sur une rondelle de liège, qui flotte sur l'huile d'une
petite lampe à l'huile.)

VERRIER n.m. - 1265; Celui qui fabrique le verre ou des objets en verre. Artiste
en vitraux; peintre sur verre.
(VERRIÈRE n.f. - 1150; Fenêtre garnie de verre, d'une vitre. Grand vitrage;
paroi vitrée. Dôme transparent recouvrant l'habitacle du pilote.)

Jedná se tedy о 14 dvojic výrazů, což představuje z celkových 181 výrazů
7,7%. Ovšem, jak je vidět zvýše uvedeného seznamu, některé výrazy mají pro
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pojmenování povolání, titulu, či funkce oba rody a navíc ještě ženský rod s jiným
významem. Stejně jako v předchozím vzorku, ani zde nebyl nalezen ani jeden výraz,
jehož mužský rod by netvořil významový ekvivalent к ženskému rodu, který
pojmenovává povolání, titul, či funkci.

Graf č.6. Poměr výrazů, jejichž ženský rod má jiný
význam, než mužský, vůči celému vzorku

14
• výrazy jejichž ženský rod
má odlišný význam než
mužský
В ostatní výrazy

167

Období vzniku, či prvního zdokumentovaného výskytu výrazů

Stejně jako při analýze předchozího vzorku se nyní zaměříme na období vzniku,
či prvního zdokumentovaného výskytu výrazů. Přestože se u mnohých hesel uvádí
přesný rok, určující pro nás bude především století, ve kterém se slovo poprvé objevilo.
A to jednak z důvodu větší přehlednosti, a navíc nám tento údaj pro naše účely plně
stačí. Období prvního výskytu pak porovnáme u různých skupin substantiv, tj. u
substantiv, která se vyskytují pouze v mužském rodě, ženském rodě a v obou rodech.
V poslední jmenované skupině se následně zaměříme na rozdíl mezi datem prvního
výskytu mužského rodu a ženského rodu.
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Rozdělení výrazů, které existují ve vydání z roku 2004 pouze v mužském rodě
podle století jejich prvního výskytu je následující:

Graf č.7. Rozdělení výrazů, které existují ve vydání
z roku 2004 pouze v mužském rodě - podle století
jejich prvního výskytu

Graf vypovídá o tom, že jména označující povolání, titul, či funkci, a která se
vyskytují ve vydání slovníku Le Petit Robert z roku 2004 pouze v mužském rodě, mají
své období prvního zdokumentovaného výskytu rozloženo mezi 11. a 20. stoletím.
Nejvíce zastoupené je století 13. a dále pak 16. Nejméně naopak století 15., ze kterého
nepochází ani jedno ze sledovaných substantiv. 59

59

Celkový počet 34 vychází z faktu, že výraz CHAUFFEUR má dva významy, v obou existuje pouze
v mužském rodě (přesto, že v jednom z nich označuje jak muže, tak ženu) a u obou je uvedeno jiné
datum vzniku.
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Rozdělení výrazů, které existují ve vydání z roku 2004 pouze v ženském rodě
podle století jejich prvního výskytu, je následující:

Graf č. 8. Rozdělení výrazů, které existují ve vydání z
roku 2004 pouze v ženském rodě - podle století jejich
prvního výskytu
10
8
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Z grafu je možno vyčíst, že jména, která existují ve vydání z roku 2004 pouze
v ženském rodě, pocházejí ze 13., 14., 16. a 17. století. Tento graf je ovšem nutno brát
pouze jako doplňující informaci, neboť zachycuje vzorek tak malý, že z něj není možno
vyvozovat objektivní závěry.

Ani ve vydání z roku 2004 nedošlo od roku 1967 ke změně a u výrazů, které
mají oba rody, je uváděno pouze jedno datum prvního výskytu. Opět tedy nastává
problém s určením, který z rodů к tomuto datu vlastně vznikl, případně zda to byly oba
rody zároveň. Bohužel, ani úvod к slovníku Le Petit Robert z roku 2004 nezmiňuje tuto
problematiku.

Hesel, u kterých jsou uvedena data prvního výskytu jak pro mužský rod, tak pro
ženský rod, je v porovnání к celkovému množství výrazů velmi malé. Jedná se pouze o
7 substantiv :

AVOCAT, ATE п. — 1160, n.f. —XIVе; Personne qui, régulièrement

inscrite à un

barreau, conseille en matière juridique ou contentieuse, assiste ou représente ses
clients en justice (Si le féminin avocate est désormais courant, on dit aussi avocat
en parlant d'une femme).
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COIFFEUR, EUSE п. - 1669, n.f. - 1647; Spécialiste de la coiffure.
MANAGER n.m. - 1868 ou MANAGEUR, EUSE n. - 1857, 1986; Personne qui
veille à Forganisation matériele de spectacles, concerts, matches, ou qui s'occupe
particulièrement

de la vie professionnelle

Chef dirigeant d'une
OPTICIEN,

et des intérêts d'un artiste, d'un sportif.

entreprise.

IENNE n. - 1640; fém.

1854;

Celui qui connaît ou enseigne

l'optique. Personne qui fabrique, vend des instruments d'optique, des verres, des
lentilles, de contact.
PÊCHEUR, EUSE n. - 1138; fém. 1606; Personne qui s'adonne à la pêche, par
métier ou par plaisir.
PHARMACIEN

ENNE n. - 1620, n.f. 1834; Titulaire d'un diplôme en pharmacie

qui lui donne le droit d'exercer sa profession dans une pharmacie.
REPORTER

n.m. ou REPORTEUR,

TRICE п. - 1829, - 1830;

Journaliste

spécialisé dans le reportage, qui fait un reportage.

Významy sledovaných substantiv

A opět se dostáváme к velmi důležité analýze a tou je rozbor významů
substantiv. Neboť právě významy nám mohou poskytnout cenné informace a pomohou
nám pochopit proč se některé výrazy vyskytují pouze v jednom z rodů.

Jako první se tedy zaměříme na rozbor výrazů, které ve slovníku z roku 2004
existují pouze v mužském rodě:

Vybraná

slova můžeme podle významu

rozdělit

do několika

skupin.

Nejpočetnější skupinu tvoří označení povolání, titulů a funkcí, při jejichž vykonávání je
zapotřebí velké fyzické kondice a síly a často jsou navíc provozovány ve ztížených,
nebo dokonce nebezpečných podmínkách. Nej výraznějšími představiteli jsou výrazy
jako

například:

DÉMÉNAGEUR,

CHARPENTIER,

CHAUFFEUR

(ve

významu

DOCKER, FONDEUR, FORGEON, MARIN, MATELOT,

„topič"),
POMPIER,

nebo VERRIER.

Další, neméně početnou skupinou jsou povolání, tituly a funkce, u kterých je
vyžadována vysoká inteligence: CLERC, HUISSIER, ÉVRIVAIN. Případně se jedná о
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vědce:

ASTRONOME,

nebo

tituly:

DOCTEUR,

INGÉNIEUR,

MÉDECIN,

či

PROFESSEUR.

Následuje již menší skupina, která zahrnuje taková povolání, tituly a funkce,
která se vyznačují dominancí a vedením lidí. Jedná se o výrazy: CHEF a COUTURIER
(Personne qui dirige une maison de couture). Dále bychom sem mohli zahrnout skupinu
vojenských funkcí: GÉNÉRAL, MAJOR,

MARÉCHAL.

Předposlední skupina je tvořena povoláními, u kterých se jedná o práci se
stroji, případně auty: CARROSSIER,
„řidič"), MOTARD.

DÉMINEUR,

CHAUFFEUR

(ve významu:

Tyto výrazy bychom však mohli zároveň zařadit do první,

nejpočetnější skupiny.

Poslední skupinu tvoří umělci: PLATRIER, GLACIER, TAILLEUR, a případně
již výše zmiňovaný ECRIVAIN.

Výrazy existující v tomto vzorku pouze v ženském rodě (v daném významu)
jsou 4. Zahrnují pouze 2 sféry lidské činnosti. Jednak práci s látkami: COUTURIÈRE a
LINGÉRE a dále pak plození a výchovu dětí: GOUVERNANTE
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a

SAGE-FEMME.

3.4. Závěry analýzy vybraných hesel z vydání z roku 1967 slovníku Le
Petit Robert
Na základě podrobné analýzy vybraných hesel jsme došli к následujícím
závěrům:

Mužský versus ženský rod

Po zjištění počtu substantiv, které se ve vzorku vyskytují pouze v jednom
z rodů, bylo zjištěno, že celých 33 jmen označujících povolání, titul, či funkci existuje
v daném významu pouze v mužském rodě. Je to poměrně velká část, která z celkových
181 výrazů představuje 18,2 %. Navíc bychom к těmto 33 výrazům mohli přidat další
tři, u kterých je výslovně uvedeno, že ženský rod sice existuje, ale používá se zřídka,
nebo případně, že se pro vyjádření ženy používá i rod mužský. Jsou to tato jména:

AUTEUR п. т.,

RARE

AUTRICE n.f. - 1174; Personne qui est à la première cause

(d'une chose), qui est à ľ origine (d'une chose).
AVOCAT, ATE n. - 1160, n.f. -XIVe;

Personne qui, régulièrement

inscrite à un

barreau, conseille en matière juridique ou contentieuse, assiste ou représente ses
clients en justice (si le féminin avocate est désormais courant, on dit aussi avocat
en parlant d'une femme).
RESTAURATEUR,
(1825)Artisan
caractère

TRICE п. - XIV;

spécialiste

Personne qui restaure, répare.

qui remet en état des œuvres d'art

Spécialt.

ou objets de

artistique.
n.m. - 1771; Personne qui tient un restaurant (fém.

rare).

Je tedy vidět, že ještě v roce 2004 se téměř jedna pětina substantiv,
označujících povolání, funkci, nebo titul, používá pouze v mužském rodě i pro
pojmenování ženy. Pokud ovšem ženy, vykonavatelky takových povolání a funkcí a
majitelky takových titulů, vůbec existují. Ovšem u pojmenování typu

CHEF,

DOCTEUR, ÉCRIVAIN, INGÉNIEUR, MÉDECIN, nebo PROFESSEUR je to nesporné.
V mužském rodě zůstal i výraz MANNEQUIN

59

označující ženu (jak je přímo v popisu

hesla udáno: , jeune femme").

Přestože tento výraz je ovlivněn svou etymologií (un

mannequin byl původně, a stále ještě je, výraz pro figurínu), ve slovníku se objevila u
tohoto výrazu poznámka, která vysvětluje, že se v současné době váhá mezi použitím
UN MANNEQUIN, nebo UNE MANNEQUIN / UNE MANN EQUINE'.

„En ce sens, ľusage actuel hésite entre un mannequin, une mannequin ou une
mannequine. "60

Tuto poznámku je možné chápat, jako určitý krok dopředu a také vývoj
logickým směrem.

Co se týče výrazů existujících ve vybraném vzorku pouze v ženském rodě,
jejich počet je velmi malý. Jedná se o pouhá 4 slova ze 181, což je pouze 2,2%. Ženy si
tedy evidentně „neužívají" tak velkého počtu pojmenování označujících pouze je, ženy.
Navíc sporné je i substantivum SAGE-FEMME.

Těžko říci, jak by měl v takovém

případě vypadat ekvivalent pro mužský rod. Každopádně výraz
neexistuje (nebo alespoň není ve slovníku zaznamenán -

SAGE-HOMME

což ve francouzštině

v podstatě znamená, že neexistuje). Ovšem existuje označení ACCOUCHEUR,
MAÏEUTICIEN.

Význam těchto

a také

výrazů odpovídá v podstatě významu slova SAGE-

FEMME. Takže pokud bychom je uznaly za právoplatné ekvivalenty ke jménu SAGEFEMME, počet substantiv označujících povolání, titul, či funkci a existujících pouze
v ženském rodě by se snížil na tři ( 1,7% ).

Období vzniku, či prvního zdokumentovaného výskytu výrazů

Z analýzy období vzniku, či prvního zdokumentovaného výskytu výrazů
vyplívá, že substantiva, která i nadále (v roce 2004) přetrvávají pouze v mužském rodě,
vznikala průběžně od 11. do 20. století. Nejvíce jich ale pochází ze století 13. a 16.
Jedná se tedy o poměrně stará slova, jejichž použití v lexiku již zakořenilo v takové
podobě, v jaké vznikla. A zřejmě se dosud nesetkala se silou, která by je nutila
к vytvoření ženského rodu.
60

ROBERT, P., et al. Le Petit Robert: dictionnaire

de la langue française.

2004.
60

Paris: Dictionnaires le Robert

Jak již bylo řečeno, analýza období vzniku, či prvního zdokumentovaného
výskytu výrazů existujících ve slovníku z roku 2004 pouze v ženském tvaru, je pouze
ilustrativní a z důvodu velmi malého počtu takových výrazů z n í nelze odvodit
objektivní závěry.

Ovšem ve vzorku ze slovníku Le Petit Robert

z roku 2004 se vyskytuje 7

výrazů, u nichž je uvedeno datum vzniku (prvního výskytu) u obou rodů. Jedná se o
substantivum

AVOCAT, ATE, u kterého je uvedeno datum vzniku mužského rodu

v roce 1160 a ženského rodu zhruba o 200 let později, ve XIV. století. Trvalo tedy
celých 200 let, než ženy advokátky získaly označení pro své povolání. Dalším slovem je
COIFFEUR, EUSE. V tomto případě vznikl jako první ženský rod (1647) a teprve poté
(1669) rod mužský. U výrazu MANAGEUR, EUSE je uveden rok 1857 jako rok vzniku
mužského rodu a rok 1986 jako rok vzniku ženského rodu. I zde, v oblasti organizace a
vedení lidí se jako první prosadili muži. Ženám trvalo 129 let než se prosadily i na
tomto poli. Nebo spíše než měly, díky emancipaci, možnost se prosadit. Mužský rod
jména OPTICIEN,

IENNE byl poprvé zdokumentován již v roce 1640. Ženy opět

následovaly muže až o 214 let později, v roce 1854. U povolání PÊCHEUR, EUSE to
bylo dokonce o 468 let později (mužský rod v roce 1138 a ženský v roce 1606). U
tohoto výrazu je tak značný časový rozdíl ale pochopitelný. Přeci jenom povolání rybáře
je pro ženy příliš fyzicky náročné. Je tedy možné, že ženský rod tohoto slova je
používán spíše pro pojmenování rekreační aktivity a záliby, nežli povolání (PÊCHEUR,
EUSE n. - 1138; fém. 1606; Personne qui s'adonne à la pêche, par métier ou par
plaisir.).

Označení PHARMACIEN,

IENNE se taktéž jako první vyskytovalo v rodě

mužském (1620) a později teprve v rodě ženském (1834). Ženy se ovšem velmi rychle
usadily v povolání REPORTEUR, TRICE, neboť následovaly muže o jediný rok později
(mužský rod v roce 1829 a ženský v roce 1830).

Významy sledovaných substantiv

Výrazy označující povolání, titul, či funkci, pro jejichž vykonávání je potřeba
vysoké fyzické kondice a síly zůstávají, v naprosté většině, přirozeně pouze v mužském
rodě. Ani současná žena, která je sice emancipovaná, vzdělaná a má (alespoň
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teoreticky) stejné možnosti jako muž, se mu nemůže rovnat ve fyzické síle. Fyzicky
náročná povolání tudíž zůstávají doménou mužů. Zarážející je ovšem skupina povolání,
titulů a funkcí existujících pouze v mužském rodě vyžadující vysokou inteligenci. Zde
zřejmě drží uzdy tradice a také četné instituce zabývající se francouzským jazykem.
Stejně je to u skupiny uměleckých povolání. A nakonec skupina povolání zahrnujících
ovládání a práce se stroji. Zde už bychom mohli polemizovat o tom, zda muži opravdu
více rozumí technickým záležitostem. To ale není již náplní této práce.

Výrazů označující povolání, titul, či funkci existující ve vzorku z roku 2004
pouze v ženském rodě je velmi málo a není úplně jisté, zda se muži v oblasti rození a
výchovy dětí a práce s látkami nevyskytují vůbec, nebo spíše pro ně zatím neexistuje
označení.

Velmi zajímavým výrazem, který ovšem stojí za zmínku je výraz:

COUTURIER п. т. - 1213; Personne qui dirige une maison de couture, crée des
modèles, les fait présenter par des mannequins, et exécuter dans ses ateliers sur
les commandes des clients.
COUTURIÈRE n.f. - 1200; Celle qui coud, qui exécute, à son propre compte, des
travaux de couture. Ouvrière d^une maison de couture.

Jak je vidět, toto slovo se ve slovníku vyskytuje zvlášť v mužském a zvlášť
v ženském rodě. Zejména proto, že v každém z rodů má jiný význam. Povšimněte si, že
v mužském rodě znamená člověka, který vede, řídí, vytváří a nechává presentovat své
výrobky ženami. Naopak žena je ta, která šije, doslova dělnice {ouvrière). Tento výraz
ale velmi dobře reprezentuje skutečnou představu lidí o postavení žen a mužů ve
francouzské společnosti, která je ovlivněna vývojem tohoto postavení v historii Francie.
V době vzniku tohoto substantiva, ve XIII. století, měli muži opravdu nadřazené
postavení a zastávali vedoucí funkce, kdežto ženy byly pouhé dělnice, kterým byla
svěřována pouze ta nej podřadnější práce. Kdo se ovšem v současné době vyskytuje
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v oblasti couture a zejména haute couture ví, že navrhování modelů a řídící funkce
nejsou již z daleka pouze doménou mužů. 61
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http://w ww.tendances-de-mode. com/createurs
http://www.modeaparis.com/
http://www.vogue.fr
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3.5. Srovnání výsledků analýz hesel z vydání z roku 1967 a 2004 slovníku
Le Petit Robert
Srovnáním

obou

vzorků

a

analýzou

zjištěných

rozdílů

docházíme

к následujícím závěrům. Ve vydání slovníku z roku 2004 došlo od roku 1967
к mnohým změnám, které jsou, pro přehlednost, vyznačeny ve vybraném vzorku
substantiv (z vydání z roku 2004). Tyto změny ukazují na rozsah vývoje slovníku,
potažmo francouzského lexika v tomto období.

Změny, které se vyskytují v novějším vydání slovníku jsou různého původu.
Nejčastější změnou je částečná, nebo celková změna definice výrazu. Často se jedná o
její upřesnění, nebo naopak, pro větší objektivitu, o zobecnění. Upřesněny byly také
mnohé údaje o období prvního zdokumentovaného výskytu slov. Některé výrazy, nebo
jejich významy se vytratily, a naopak se objevily nové. A u některých jmen, která
existovala původně pouze v jednom rodě, vznikl druhý rod. A nakonec jsou i hesla,
která zůstala beze změny. Těch je však relativně málo, celkem 60 z původních 170. Což
představuje přibližně 35 % celkového počtu.

Statistické zhodnocení počtu hesel v obou sledovaných vydáních

Jak již bylo naznačeno v úvodu analýzy vybraných substantiv z vydání z roku
2004, к zásadním změnám došlo již v počtu samotných hesel. Tak, jak se vyvíjí jazyk a
jednotlivá slova nově vznikají a zároveň zanikají, tak se objevují i mizí výrazy obsažené
v různých vydáních slovníků. Ze slovníku Le Petit Robert, vydání z roku 1967, bylo
celkem vybráno 170 hesel plus dalších 14 doplňkových. Z vydání z roku 2004 bylo
vybráno dohromady 181 hesel a navíc 15 doplňkových. Právě tento početní rozdíl
dokumentuje vývoj obsahu slovníku.

Zaniklá hesla

Ve slovníku z roku 2004 došlo к zániku celých hesel ve dvou případech. Jedná
se o tato substantiva:

(MARÉCHALE n.f. et adj. - 1623; Épouse d'un
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maréchal.)

TAILLEUSE n.f. -1731;

Couturière.

Dále, ve třech případech došlo к vymizení, či posunu určitého významu hesla:

Substantivum ve významu „manželka řezníka" zaniklo.
(BOUCHÈRE n.f. - XIf ; Femme de boucher. Femme qui tient une boucherie.)
Slovo BOUCHÈRE přijalo stejný význam jako jeho ekvivalent v mužském rodě, tedy
„řeznice" (žena provádějící povolání řezníka):
BOUCHER, ÈRE п. - Xlf ; Celui qui tue ou fait tuer les bœufs, les moutons et en
vend la chair crue. Marchand de viande de boucherie.

Obdobně tomu je u výrazu GÉNÉRALE, jehož význam, nej vyšší matka představená
církevního řádu, zcela zanikl:
GÉNÉRALE n.f. -XVIIf;

Supérieure de certains ordres religieux.

Nebyl ničím nahrazen, naopak slovo bylo zachováno ve významu manželky generála:
(GÉNÉRALE n.f. -1802; La femme d'un général.)

Dále došlo к posunu významu substantiva INTÉGRATEUR. Z původního povolání, které
vykonával člověk, vznikl název pro stroj, který práci člověka nahradil:
INTÉGRATEUR
indications

adj. et n.m.

- 1890; Qui effectue

ľ intégration,

totalise

des

continues.

(INTÉGRATEUR

n.m.

- 1877; Appareil qui effectue ľ intégration,

indications continues, résout les équations

totalise des

différentielles.)

Ženský versus mužský rod

V seznamu vybraných substantiv z roku 1967 jich bylo nalezeno celkem 76 ze
170, která mají tvar pouze pro mužský rod. Což představuje skoro 45% celkového počtu.
V seznamu z vydání z roku 2004 bylo takovýchto hesel již pouze 33 z celkových 181.
Tedy něco přes 18%. Celkově tedy množství výrazů označujících povolání, tituly a
funkce existujících pouze v mužském rodě klesl ze 45% na 18%, tedy více než o
polovinu. Pro ostatní jména vznikl i ženský rod, nebo došlo к jejich zániku, či posunu
významu.
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Počet hesel, která se ve vzorku z roku 1967 vyskytují pouze v ženském rodě, je
6 z celkových 170. V roce 2004 jsou již pouze 4 ze 181. Což dokumentuje, že počet i
těchto substantiv klesl z necelých 4% na 2%, tedy také zhruba o polovinu.

Naopak počet dvojic hesel, z nichž každý rod je nositelem jiného významu,
zůstal stejný, tedy 14.

Období vzniku, či prvního zdokumentovaného výskytu výrazů

Při porovnání období vzniku, či prvního zdokumentovaného výskytu výrazů
existujících pouze v mužském rodě u obou vydání slovníku dojdeme к závěru, že ke
změnám došlo v podstatě u všech typů substantiv, tedy pocházejících ze 12. až
20.století. Důvodem těchto změn je pravděpodobně zpřesnění etymologické informace
v novějším vydání slovníku z roku 2004. Největší počet substantiv vyskytujících se
v obou vydáních slovníku pouze v mužském rodě pochází ze 13. století. Naopak
porovnáme-li z tohoto hlediska vydání z roku 1967 a 2004, dojdeme ke zjištění, že velmi
kleslo zastoupení substantiv existujících pouze v mužském rodě pocházejících z 19.
století, a to z původních 15 na 3. V obou vydáních slovníku pak nalézáme nejmenší
počet substantiv, která pocházejí z 11. a 15. století.

Že

došlo

ke

zpřesnění

informace

o

období

vzniku,

či

prvního

zdokumentovaného výskytu výrazů potvrzuje i fakt, že počet hesel, u nichž je uvedeno
toto datum jak u ženského, tak u mužského rodu, se prudce zvýšil ze 2 na 7, tedy 3,5krát.
V naprosté většině případů etymologická informace potvrdila, že ženský rod těchto
substantiv vznikl o mnoho později, než rod mužský.

Významy sledovaných substantiv

Porovnáním významů sledovaných slov, která se vyskytují v obou vydáních
slovníku pouze v mužském rodě, došlo к následujícím závěrům. Substantiva označující
povolání, titul, či funkci, u nichž nedošlo ani po 37mi letech (od roku 1967 do roku
2004) ke vzniku ženského rodu, patří stále do shodných skupin povolání. Tedy povolání,
tituly a funkce vyžadující velkou fyzickou kondici a sílu a často jsou navíc provozovány

66

ve ztížených, nebo dokonce nebezpečných pracovních podmínkách, dále činnosti
vyžadujících vysokou inteligenci, práce založené na zručnosti a uměleckém nadání a
nakonec vedoucí manažerské pozice.

Ani u jmen vyskytující se v obou vzorcích pouze v ženském rodě nedošlo
к žádným velkým změnám. Stále jsou to výrazy z oblasti práce s látkami a plození a
výchovy dětí.
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4. Závěr
Francouzský výkladový slovník Le Petit Robert patří k nej významnějším
francouzským jazykovým slovníkům. Jako ostatní slovníky i Le Petit Robert podléhá
vývoji, neustále se mění, obnovuje a vydávají se nová, upravená vydání. Studiem a
porovnáním různých vydání získáme obraz vývoje slovníku, a tedy i francouzského
lexika v daném období. Shodný princip byl využit i v této práci, v jejímž závěru bylo
dosaženo následujících zjištění:

Prvním sledovaným výtiskem slovníku bylo úvodní vydání, které spatřilo
světlo světa v roce 1967. Jedno z nej důležitějších a nejvíce zajímavých zjištění byl
poměrně vysoký výskyt substantiv, označujících povolání, tituly, či funkce. Již v tomto
prvním vydání slovníku nalezneme většinu povolání, která obsahuje současný Dico des
métiers. Což dokládá snahu zachytit co možná nejlépe a nej komplexněji slovní zásobu
uživatelů francouzštiny. Zarážející ovšem je, že velmi významná část těchto výrazů se
vyskytuje v daném vydání pouze v mužském rodě, jedná se bezmála o polovinu výrazů.
Naopak počet jmen vyskytujících se v tomtéž vydání pouze v ženském rodě je téměř
zanedbatelný. Tento fakt je v podstatě dokladem postavení ženy v historii, ale i
v soudobé francouzské společnosti. Hnutí feminismu a boje žen za svá právaje sice již
v roce 1967 v plném proudu, není ale zatím tak silným aby dokázaf ovlivnit členy
státních institucí, pod jejichž přímou kontrolou se jazyk stále nachází. Obrovské
množství substantiv označujících povolání, tituly a funkce vyskytujících se v roce 1967
pouze v mužském rodě dokumentuje výrazně nadřazené postavení muže ve společnosti.
Muže, který ovládá všechny domény společenského života a úzkostlivě střeží své území
před neoprávněným vpádem žen. Sami jsou přitom přesvědčeni, že takový přístup je
správný a odpovídá požadavkům přírody. Takový pohled na problematiku postavení žen
a mužů ve společnosti je ovšem zavádějící. Muži, dovolávající se přirozené hierarchie
společnosti, by se měli inspirovat spíše u svých prapředků, nežli u představitelů církve.
Neboť ve společnosti, která ještě skutečně žila v harmonii s přírodou, zhruba v době
paleolitu, bylo postavení žen naopak silnější nežli postavení mužů.

Oproti XVII. a XVIII. století je společenský vývoj XX. století ženám značně
nakloněn. Ženy se přece jen začínají zařazovat do mnoha, dříve výhradně mužských
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povolání. Odtud druhých zhruba 50% sledovaných substantiv, které se již v roce 1967
vyskytují v obou rodech. Výhradně v mužském rodě zůstávají převážně názvy povolání
a funkcí, které by žena, vzhledem ke své fyziologické a psychologické konstituci, mohla
vykonávat jen s velkými obtížemi. Samozřejmě i zde se najdou výjimky.

A tato tendence pokračuje i nadále. Důkazem je snížení počtu sledovaných
výrazů vyskytujících se pouze v mužském rodě více než o polovinu v druhém
sledovaném vydání slovníku z roku 2004. Znejvětší části se jedná o substantiva
pocházející z 19.století. Tedy z období největšího útlaku žen na poli veřejného života.
Avšak na tuto situaci navazuje období nevětšího a nej silnějšího boje žen za
rovnoprávnost. Vznik ženských rodů к výhradně mužským pojmenováním povolání a
funkcí je výsledkem tohoto tvrdého a dlouhodobého boje žen za svobodu a rovnost
příležitostí.

Oblast zahrnující jména označující povolání, tituly a funkce se neustále
rozšiřuje a modernizuje, neboť ve vydání z roku 2004 již nacházíme poměrně velké
množství nových označení povolání. Historie a tradice jsou však i nadále velmi silně
přítomny i v současné podobě slovníku. Stále ještě poměrně velká část povolání, titulů a
funkcí, které jsou již v dnešní době zastoupeny jak muži, tak ženami, se ve
francouzštině používá pouze v rodě mužském. Úctu к tradicím dokládá i použití
příkladů

v tomto

slovníku,

které pocházejí

v naprosté

většině

z francouzských

klasických děl. Nejedná se o nic jiného, než o doklad toho, že historie a tradice jsou ve
francouzské společnosti, a tudíž i ve francouzském jazyce^,velmi důležité a stále
uznávané. Tyto tradice ctí i nej důležitější francouzská vědecká instituce, Académie
française, která spolu s úskalími gramatických pravidel francouzštiny tvoří' hlavní
překážku feminizaci všech výrazů označujících povolání, funkce a tituly. Francouzská
akademie tak činí z přesvědčení, že mužský gramatický rod je na rozdíl od rodu
ženského neutrální a může tedy označovat jak muže tak ženy. Hlavním úskalím
francouzské morfologie v této oblasti je problematika tvorby ženského rodu substantiv
z rodu mužského změnou slovotvorného sufixu. Ne vždy je taková změna možná.
V některých případech je problémem, že takový tvar ženského rodu již existuje, ovšem
s odlišným významem od rodu mužského.
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Feminizace výhradně mužských výrazů v oblasti povolání, titulů a funkcí i
nadále pokračuje tak, jak pokračuje vývoj francouzského jazyka. A je pouze otázkou
uživatelů francouzštiny a také stále aktivních francouzských institucí, zda a do jaké
míry dosáhnou ženy rovnoprávnosti i na poli jazykovém.

Zjištěné výsledky této práce z velké části potvrdily úvodní hypotézu a
v některých případech ji dokonce i předčily. Analýza vybraných a sledovaných vzorků
potvrdila skutečnost, že stav lexika tak, jak jej zaznamenává výkladový slovník Le Petit
Robert, odpovídá společenským změnám. Obsah slovníku, složení a vývoj jednotlivých
hesel společenské změny odráží, i když s určitým zpožděním. Toto zpoždění je
způsobeno délkou procesu, kterým musí projít každé nově vzniklé slovo, či změna
významu od svého reálného vzniku až po zakotvení ve slovníku. Daná změna nejprve
musí vejít do veřejného povědomí a užívání, a to v takové míře, aby byla následně
zkoumána a schválena francouzskými jazykotvornými institucemi a nakonec se dostala
do nového vydání slovníku.

Předpoklad, že v novém vydání slovníku se objeví zcela nová, nebo přechýlená
slova, která pojmenovávají ženy v dosud nezvyklém postavení či funkci, se také
potvrdil. A dokonce míra, s jakou se tyto změny realizovaly, nakonec předčila úvodní
očekávání.

Potvrzena byla i domněnka, že pravděpodobně nedošlo к masivnímu vzniku
nových mužských ekvivalentů к substantivům, která měla původně pouze ženský rod.
Z pohledu statistiky se sice počet těchto substantiv od roku 1967 do roku 2004 snížil na
polovinu. Ve skutečnosti se ale nejedná o žádný masivní posun, neboť počet substantiv
označujících povolání, titul, či funkci, vyskytujících se pouze v rodě ženském je natolik
malý, že v této oblasti ani к velikému vzniku ekvivalentů v mužském rodě dojít
nemůže.

Analýzou obou vydání slovníku Le Petit Robert z roku 1967 a z roku 2004
jsme nakonec dospěli к závěru, že se potvrdilo i očekávání vzniku nových výrazů
pojmenovávajících nové druhy povolání. Takových nových pojmenování vzniklo
relativně hodně. Naopak, oproti předpokladu, je množství výrazů, které se ze slovníku
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úplně vytratily, velmi malé, až zanedbatelné. Je tedy možné říci, že francouzský lexik
má tendenci se neustále rozšiřovat.

Závěrem můžeme shrnout, že se v této práci podařilo vybranými metodami
dosáhnout vytyčeného cíle. Zjištěné poznatky, které vzešly ze studia teoretické části i
z praktické analýzy, v mnohém potvrdily úvodní hypotézu a umožnily upřesnit
sledovanou problematiku.
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5. Résumé
La problématique des rôles sociaux des femmes et des hommes est un sujet
très discuté dans la société moderne. Elle touche aux diverses sphères de la vie des gens
et par conséquence elle se reflète dans le domaine de la linguistique. Ce qui est bien
évident, car la langue fonctionne comme un outil et un miroir de la société. La langue
évolue selon les besoins de ses utilisateurs pour qu'ils puissent décrire et exprimer des
conditions intérieures et extérieures qui font partie de leurs vies.

Ce travail cherche la réponse à cette question: la langue réagit-elle aux
différences et aux changements de la position des femmes et des hommes dans la
société française dès années 1967 jusqu'à 2004 dans le domaine des professions, titres
et fonctions? Et si oui, comment elle réagit, dans quelle mesure. Une méthode pour
parvenir à répondre à ces questions est de faire une analyse du dictionnaire de la langue
française. Surtout les éditions de Tannée 1967 et celle de 2004. Car le dictionnaire est
une publication qui a pour objet d'enregistrer le lexique de la société de la manière la
plus fidèle possible. De réagir aux changements du lexique (les néologismes, les mots
archaïques, les changements de définitions et de l'utilisation des mots etc...) pour
pouvoir offrir à ses lecteurs une image concrète et sincère du lexique actuel. En plus le
dictionnaire paraît chaque année sous une nouvelle édition, qui est de temps en temps
revue et amplifiée. Donc en comparant les différentes éditions, on peut arriver aux
changements que le dictionnaire et donc le lexique ont subi. Pour les besoins de cette
analyse on a choisi le dictionnaire Le Petit Robert, puisqu'il s'agit d'une publication
renommée de la langue française. Plus précisément, on analysera sa première édition
paru en 1967 et, pour pouvoir faire la comparaison, l'édition de 2004. En réalité il s'agit
de récupérer des expressions désignant différentes professions, titres et fonctions des
deux éditions, les analyser et comparer. Ensuite confronter des résultats avec des
informations théoriques du domaine de la langue française (la morphologie de la langue,
la lexicographie, la fonction des institutions s'occupant de la langue...) et des études de
genres.

Les expressions étudiées étaient choisies selon le modèle du Dico des métiers,
ce qui est un dictionnaire électronique qui présente à des français de différentes
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proféssions. Puis on les a analysées du point de vue de leur genre grammatical, de
ľépoque de leur première parution et de leur sens. À la fin on a comparé ces
informations et on a essayé de les expliquer en utilisant les informations théoriques
rassemblées.

Au début de ce travail on a présupposé que les changements de la société
seraient visibles dans la nouvelle édition du dictionnaire. De nouvelles expressions
désignant les professions, titres et fonctions auront apparu, les noms archaïques auront
disparu. Et surtout un certain nombre de substantifs, qui avaient existé dans ľédition du
1967 uniquement au genre masculin auront été complétés par ses équivalents du genre
féminin dans ľédition du 2004. Ce qui est le résultat du mouvement féministe dans la
deuxième moitié du 20 eme siècle et de Г emancipation réussie des femmes dans cette
époque.

Avant de commencer l'analyse pratique des substabtifs choisis, on a décrit des
faits qui influencent le changement du lexique dans un dictionnaire. Tout d'abord, ce
sont des institutions de l'État qui ont une influence très forte sur la naissance de
nouveaux mots et sur le choix des expressions qui font partie d'un dictionnaire
linguistique et donc de la langue française correcte. Cette supervision active des
institutions commence au 17 tme siècle avec la fondation de l'Académie Française.
C'était en 1635 que le cardinal de Richelieu l'a fondée. Avant cette date le
développement de la langue française était spontanné, influencé par les invasions de
différentes nations sur le terriotoire de la France. Le travail actif de l'Académie
Française continue jusqu'à nos jours. Son premier but était de fixer la langue, lui donner
les règles, la faire comprehensible par tous et d'élaborer un dictionnaire complexe.
Aujourd'hui, elle continue à veiller activement sur la langue pour maintenir sa qualité,
elle définit le bon usage et elle ne cesse pas de compléter et préciser le dictionnaire dans
les éditions nouvelles.

En France, il y a d'autres institutions qui influencent le développement de la
langue française. Une parmi elles c'est La comission générale de la terminologie et de
néologie qui s'occupe, en elaboration avec l'Académie Française, de la création de
nouvaux termes et leurs définitions. Il s'agit d'une comission fondée en 1996 qui fait
partie du Ministère

de la culture et de la communication

73

de France. Avec son

secretariat assuré par la Délégation générale à la langue française

et aux langues de

France (DGLFLF), elle sert comme outil pour un support du développememnt de la
langue, elle gère Г enrichissement de la langue par de nouveaux termes et participe à
leur diffusion.

Dans le domaine de la féminisation des expressions, on trouve aussi une
commission. C'est la Commission de terminologie pour la féminisation

des métiers,

titres et fonctions. Elle était établie en 1984 et la base de son travail est bien décrite par
son nom et soutenue par le gouvernement. Mais ľ avis sur cette problématique de
l'Académie Française et de La comission générale de la terminologie et de néologie est
opposé. Ces deux institutions sont contre cette féminisation artificielle car, selon eux, le
genre masculin est général et désigne bien les deux sexes. Au contraire, l'utilisation de
termes du genre féminin cause la discrimination entre les hommes et les femmes et
l'intervention forcée de l'État peut bouleverser l'harmonie fragile de la langue.

L'autre fait qui influence la création des néologismes et plus précisément la
féminisation des substantifs, c'est la morphologie de la langue française avec ses règles.
La création des néologismes est un processus naturel qui assure la possibilité à la langue
de nommer des réalités nouvelles. C'est la base du développement incessant de la
langue vivante. La langue française dispose de plusieurs possibilités de création d'un
mot nouveau. Il s'agit de l'attribution d'un nouveau sens ou un nouveau statut
grammatical à un mot qui existe déjà, l'emprunt d'une autre langue, la création d'un
terme nouveau ( soit complètement nouveau, soit à l'aide des affixes, des compositions,
troncations...) ou des déformations des mots.

La féminisation des expressions désignant une profession, un titre ou une
fonction est assurée par la dérivation en utilisant des suffixes. En ajoutant un suffixe du
genre féminin ou en échangeant le suffixe masculin par le suffixe féminin on arrive à
créer un substantif au genre féminin. Mais la majorité de suffixes sont porteurs de
plusieurs sens. Ce qui peut poser un problème pendant la féminisation des expressions
étudiées. Il y a des suffixes qui signifient soit un acteur soit une machine. En plus on
peut arriver aux cas ou la féminisation d'un mot est impossible par un simple
changement d'un suffixe, car le genre féminin de cette expression existe déjà mais avec
un sens différent de celui du genre masculin. Dans certains cas un substabtif masculin
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est utilisé mais pour des femmes. Pour pouvoir bien distinguer le sexe réel de celui dont
on parle on peut accompagner ce mot par ľ expression „femme" ou „madame".

La dernière source des information théoriques, qui peuvent nous aider à
expliquer les résultats de notre analyse, c'est ľ histoire et révolution du statut social des
femmes et des hommes. En fait, ce qui est la base d'études de genres. Nous nous
sommes concentrés, en décrivant cette problématique, sur la société française ou, au
moins, en Europe occidentale. L'histoire décrite du statut social des hommes et des
femmes commence à ľépoque du paleolite. Au temps ou la société vivait en harmonie
absolue avec la nature, la femme a eu un statut plus ou moins privilégié assuré par sa
puissance d'accomplir les mêmes tâches que les hommes et en plus de s'occuper de
l'enfant. Cette situation était renforcée par l'invention du filage et tissage par les
femmes et elle a duré jusqu'à 6000 ans av. J. C. Après cette date, la technicisation du
travail a renforcé le besoin du travail masculin. C'est aussi l'influence de la réligion qui
cause la dévaluation du matriarcat. La situation change au V ème siècle. À l'époque du
V ème au XI ème siècle le role féminin dans la société augmente. Les femmes occupent des
hautes positions publiques. Mais au XII eme siècle la situation change de nouveau en
faveur des hommes à cause d'une réforme de l'Eglise. Les femmes perdent leur
pouvoir, elles sont exlues de différentes professions, des études, de la politique et de
toutes fonctions publiques ce qui mène jusqu'à la mort civile des femmes. Cette
répression de leurs droits continue jusqu'à son appogée en XIX ème siècle, mais les
femmes commencent à se battre très fort. C'est au XVI ème siècle que le mouvement
féministe naît et s'accentue jusqu'à nos jours. C'est à la deuxième moitié du XX ème
siècle, après la deuxième guerre mondiale, que plusieurs résultats de ce mouvement
apparaissent. Ce qui se reflète bien même dans le domaine de la linguistique.

Pour pouvoir utiliser ces informations théoriques on a fait l'analyse pratique
des deux éditions du dictionnaire Le Petit Robert et les résultats sont les suivants:

De la première édition de l'année 1967 on a récupéré 170 expressions
signifiant une profession, un titre ou une fonction. De cette somme les 76 substantifs
n'existaient qu'au genre masculin et 6 uniquement au genre féminin. D'ici on peut voir
que le nombre de professions, titres et fonctions représentés seulement par les hommes
est très élevé par rapport au nombre des professions, titres et fonctions représentés
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uniquement par les femmes. Cela reflète bien la position réelle des femmes dans la
société contemporaine et ľ influence de ľhistoire de la société française qui a débarassé
les femmes de leurs droits et les a poussées à la marge sans accès à la majorité des
professions et des fonctions publiques.

Des expressions qui existaient sur cette liste au genre masculin autant qu'au
genre féminin il y en a 14 où le sens du genre féminin ne corresponde pas au celui du
genre masculin. On y voit un des problèmes de la féminisation des substantifs en
français.

On a analysé même la date de la première parution des expressions étudiées
existantes seulement au genre masculin ou au genre féminin. Ceux, qui n'existaient
qu'au genre masculin viennent le plus souvent du 12ème, 13ème et surtout du 19ème siècle
ce qui est la conséquence de l'évolution technique accélérée dans cette époque-là. Le
nombre des mots existants uniquement au genre féminin est si négligéable que les
résultats de leur analyse étymologique sont peu probants.

En étudiant le sens des mots au genre masculin on a trouvé que ces noms sont
des représentants de quelques goupes de substantifs. Le groupe le plus nombreux
contient des professions, titres et fonctions qui sont caractérisés par le travail physique
pour lequel on a besoin d'une grande force, une condition physique parfaite ou qui sont
réalisés dans les conditions désagréables ou dans un endroit dangereux. Ce groupe
contient aussi des grades militaires. Ce qui est logique, car les femmes n'ont pas la
même structure du corps que les hommes et souvent ne sont pas capables de pratiquer
une telle profession. Le deuxième groupe, un peu moins nombreux, c'est le groupe des
titres scientifiques et des professions qui démandent une haute intélligence. Les deux
derniers groupes peu nombreux sont formés des expressions signifiant des arts et
métiers et des positions qui ont pour but de gérer d'autres personnes. Quant aux
substantifs n'existant qu'au genre féminin, il s'agit des représentants des professions qui
travaillent avec un tissu ou qui s'occupent de l'enfant.

De la deuxième édition du dictionnaire étudié, de l'année 2004, on a rassemblé
181 expressions. Il s'agissait de mêmes expressions qu'on avait choisi dans l'édition du
1967 et on a ajouté quelques néologismes. La présence de ces néologismes et la
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disparition de 5 expressions archaïques, c'est ľindice le plus visible de l'évolution du
dictionnaire et du lexique en réalité. On a trouvé que 33 substantifs de la somme totale
existent uniquement au genre masculin. Le nombre de ces mots a donc diminué plus de
la moitié. Le nombre des expressions qui existaient en 1967 seulement au genre féminin
a diminué de 6 à 4. Voilà l'image du mouvement féministe qui fonctionne très fort dans
la deuxième moitié du XX eme siècle. La position sociale de la femme change d'une
façon évidente et le lexique change avec.

Au contraire, la somme des substantifs dont le sens du genre féminin ne
corresponde pas à celui du genre masculin n'a pas changé. Mais les changements, on
peut les voir dans le domaine étymologique des expressions uniquement masculines.
Dans la nouvelle édition du 2004, on trouve beaucoup de données ethymologiques qui
ont changé ou se sont précisées. Ce sont des méthodes nouvelles qui permettent aux
auteurs du dictionnaire de faire un travail encore plus précis et effectif. Le plus grand
changement dans ce domaine a marqué le 19ème siècle, qui était l'époque la plus prolixe
en substantifs n'existant qu'au genre masculin en 1967. Le nombre de mots apparaissant
dans ce siècle a diminué de 15 à 3. Même ici on voit bien que la féminisation dans la
langue fonctionne effectivement, même si avec un certain délais.

Le dernier domaine étudié, le sens des mots, nous a montré que la structure
principale des substantifs uniquements masculins et uniquement féminins n'a pas
changé. Les groupes sémantiques qu'on a trouvé dans la liste des expressions de
l'édition du 1967 restent pareils et même leur représentation numérique n'a pas
changée. Ce qui est logique pour les professions, titres et fonctions concernant un travail
physique calé et le travail où on s'occupe des enfants. C'est tout à fait naturel. Mais on
voit que dans le domaine des activités scientifiques, artistiques et de manager, la société
a encore des réserves qui restent à combler. Ce qui n'est pas souvent si facile, car
certaines

institutions,

avec

l'Académie

française

en

tête,

et

des

difficultés

morphologiques de la langue travaillent à ľ encontre de ce mouvement.

En conclusion on peut dire qu'on est arrivé à atteindre le but de notre travail.
Le dictionnaire général Le Petit Robert nous a bien servi comme une source
d'informations pratiques qui a parfaitement montrée l'évolution du lexique français
entre les années 1967 jusqu'à 2004. Il a prouvé la liaison entre les événements sociaux
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et ľ état du lexique, ce qui confirme notre hypothèse initiale. En fait, ľ importance des
changements que ce lexique a subi en 37 ans a dépassée notre attente.
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7.1. Příloha č.l: Seznam vybraných hesel označujících povolání, tituly a
funkce vyskytujících se ve vydání z roku 1967 slovníku Le Petit Robert
ACCOMPAGNATEUR, TRICE n. -

1670; Personne qui accompagne la partie

principale. Personne qui accompagne et guide un groupe.
ACHETEUR, EUSE n. - XII e ; Personne qui achète. Agent chargé ď effectuer les achats
pour le compte d'un employeur.
ADMINISTRATEUR, TRICE n. - XII e ; Personne chargée de l'administration d'un
bien, d'un patrimoine. Titre de certains fonctionnaires.
AGRICULTEUR n.m. - XV e ; Personne exerçant une des activités de l'agriculture.
AJUSTEUR n.m - XVI e ; Ouvrier capable de tracer et de façonner des métaux d'après
un plan. De réaliser des pièces mécaniques.
AMBULANCIER, ÈRE n. - 1870; Infirmier d'une voiture d'ambulance. Conducteur
d'une ambulance.
ANIMATEUR, TRICE adj. et n. - 1801; Personne qui anime une entreprise, une société
par son ardeur et son allant.
ARBITRE n.m. - 1213; Personne désignée par les parties (particuliers ou États) pour
trancher un différend, régler un litige.
ASTRONOME n.m. - 1549; Personne qui s'occupe d'astronomie
AUTEUR n. m. - XII e ; Personne qui est à la première cause d'une chose, à l'origine
d'une chose.
AVOCAT, ATE n. - 1160, n.f. - XIV e ; Personne qui, régulièrement inscrite à un
barreau, conseille en matière juridique ou contentieuse, assiste ou représente ses clients
en justice (On dit une avocate ou un avocat pour une femme).
BACHELIER, 1ÈRE n.m. - XIV e ; Sous la féodalité, jeune gentilhomme qui aspirait à
devenir chevalier.
n.m.; Celui qui, dans la faculté de droit canon, soutenait une thèse,
après trois années d'études.
п.; Mod. Titulaire du baccalauréat.
BATELIER, ÈRE п. - XIII e ; Personne dont le métier est de conduire un bateau sur les
rivières et canaux.
BOUCHER n.m. - XII e ; Celui qui tue ou fait tuer les bœufs, les moutons et en vend la
chair crue. Marchand de viande de bœuf, de mouton et de porc.
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(BOUCHÈRE n.f. - XII e ; Femme de boucher. Femme qui tient une boucherie.)
BOULANGER, ÈRE n. - XII e ; Personne qui fait et vend du pain.
BRUITEUR n.m. - 1953; Spécialiste du buitage.
BÛCHERON, ONNE n. - 1611; Personne dont le métier est d'abattre du bois, des
arbres dans une forêt.
CAISSIER, 1ÈRE n. - XVI e ; Personne qui tient la caisse.
CARRELEUR n.m. - 1463; Ouvrier qui pose des carreaux. Paveur
CARROSSIER n.m. -

1589; Fabricant de carrosses. Tôlier spécialisé dans la

construction de carrosseries d'automobiles.
CASCADEUR, EUSE adj. et n. - 1898; Acrobate qui exécute des séries de chutes, de
sauts (souvent en groupe). - Acrobate qui tourne les scènes dangereuses d'un film,
comme doublure de l'acteur.
CHANTEUR, EUSE n. - XII e ; Personne qui chante, et spécialt. Qui fait métier de
chanter ou excelle dans l'art du chant.
CHARCUTIER, 1ÈRE n. - 1464; Personne qui apprête et qui vend du porc frais, de la
charcuterie (et divers plats, conserves).
CHARPENTIER n.m. - XII e ; Celui qui fait des travaux de charpente.
CHAUDRONNIER, 1ÈRE n. - 1277; Artisan qui fabrique et vend des ustensiles de
petite chaudronnerie.
CHAUFFEUR n.m. - 1680; Celui qui est chargé d'entretenir le feu d'une forge, d'une
chaudière.
1900; Conducteur d'automobile. Personne dont le métier est de
conduire.
(CHAUFFEUSE n.f. - 1830; Chaise basse pour se chauffer près du feu.)
CHEF n.m. - XIII e ; Personne qui est à la tête, qui dirige, commande, gouverne. (Chef
de ...)
CHERCHEUR, EUSE n. et adj. - 1539; Personne qui cherche.
CHIRURGIEN n.m. - 1175; Personne qui pratique la chirurgie.
CHOCOLATIER, 1ÈRE n. - 1706; Personne qui fabrique, qui vend du chocolat.
CLERC n.m. - 1283; Employé des études d'officiers publics et ministériels: notaire,
avoué, huissier.
COIFFEUR, EUSE n. - 1699, n.f. - 1647; Personne qui fait le métier d'arranger les
cheveux.
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COMÉDIEN, IENNE adj. et n. - 1500; Personne qui joue la comédie sur un théâtre.
Acteur comique.
COMMERÇANT, ANTE adj. et n. - 1695; Personne qui fait du commerce par
profession.
CONDUCTEUR, TRICE n.

—

XIII e ; Personne qui conduit qqn ou qqch. Personne qui

dirige, mène des hommes. Personne qui conduit des animaux, un véhicule. Ouvrier
chargé de la conduite de certains machines, de la surveillance de dispositifs. Agent
chargé de la conduite de travaux sous la direction d'un ingénieur.
CONSEILLER, ÈRE n. - X e ; Personne qui donne des conseils. Membre de certains
conseils.
CONSERVATEUR, TRICE n. et adj. - XV e ; Personne préposée à la garde de qqch.
CONTRÔLEUR, EUSE n. - 1320; Personne qui exerce un contrôle, une vérification.
CORDONNIER, 1ÈRE n. - XIV e ; Fabricant et marchand de chaussures. Artisan qui
répare, entretient les chaussures.
CORRECTEUR, TRICE n. - 1275; Personne qui corrige en relevant les fautes et en
jugeant. Personne qui corrige les épreuves d'imprimerie.
COSTUMIER, 1ÈRE n. - 1801; Personne qui fait, vend ou loue des costumes de
théâtre, qui s'occupe des costumes d'une représentation.
COUPEUR, EUSE n. - 1283; Personne dont la profession est de couper les étoffes, les
cuirs.
COURTIER, 1ÈRE n. - 1268; Agent, intermédiaire. Commerçant qui fait profession de
s'entremettre pour ses clients dans les transactions commerciales, immobilières.
COUTURIÈRE n.f. - 1200; Celle qui coud, qui exécute, à son propre compte, des
vêtements de femme. Ouvrière d'une maison de couture.
COUVREUR n.m. - 1268; Ouvrier qui fait ou répare les toitures des maisons.
CRÉATEUR, TRICE n. et adj. - 1119; Celui qui crée, qui tire qqch. du néant. L'auteur
d'une chose nouvelle.
CUISINIER, 1ÈRE n. - 1200; Personne qui a pour fonction de faire la cuisine.
(CUISINIÈRE n.f. - XIX e ; Forneau de cuisine servant à chauffer, à cuire les aliments.)
DANSEUR, EUSE n. - 1440; Personne dont la profession est la danse.
DÉCOLLETEUR, EUSE n. - 1907; Ouvrier, ouvrière qui fait du décolletage.
DÉCORATEUR, TRICE n. - XVI e ; Personne qui fait des travaux de décoration.
Personne qui exécute ou dirige l'exécution des décors, pour un spectacle.
DÉMÉNAGEUR n.m. - 1863; Celui dont le métier est de faire des déménagements.
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DÉMINEUR n.m. - 1945; Technicien du déminage.
DÉPANNEUR n.m. - 1916; Professionnel (mécanicien, életricien, etc.) chargé de
dépanner.
DESSINATEUR, TRICE n. - 1667; Personne qui pratique habituellement Part du
dessin. Peintre chez qui la couleur est négligée ou subordonnée à la forme. Personne qui
fait des dessins industriels ou d'architecture; des dessins décoratifs pour tissus, papiers,
etc.
DIÉTÉTICIEN, IENNE n. - 1945; Spécialiste de la diététique.
DIRECTEUR, TRICE n. et adj. - XV e ; Personne qui dirige, est à la tête (spécialt. d'une
entreprise).
DOCKER n. m. - 1899; Ouvrier qui travaille au chargement et au déchargement des
navires.
DOCTEUR n.m. - 1160; Personne qui est promue au plus haut grade universitaire dans
une faculté. Personne qui possède le titre de docteur en médecine et qui exerce la
médecine ou la chirurgie.
DOUANIER n.m. - 1545; Membre du service actif de l'Administration des douanes.
DRESSEUR, EUSE n. - XV e ; Personne qui dresse des animaux.
ÉCRIVAIN n.m. - XII e ; Personne qui écrit des lettres, des actes, pour ceux qui ne
savent pas écrire. Personne qui compose des ouvrages littéraires.
ÉDITEUR, TRICE n. - 1732; Personne (homme de lettres, érudit) qui fait paraître un
texte. Personne (ou société) qui assure la publication et la mise en vente des ouvrages
d'un auteur, d'un musicien, etc.
ÉDUCATEUR, TRICE n. et adj. - 1527; Personne qui s'occupe d'éducation, qui donne
l'éducation.
ÉLAGUEUR n.m. - 1756; Ouvrier spécialisé dans l'élagage des arbres.
ÉLECTRICIEN n.m. - 1861; Technicien ou ouvrier spécialisé dans le matériel et les
installations électriques.
ÉLEVEUR, EUSE n. - 1836; Personne qui pratique l'élevage.
ENCADREUR n.m. - 1870; Artisan qui exécute et pose des cadres (de tableaux,
gravures, photos, etc.).
ENSEIGNANT, ANTE adj. et n. - 1762; Qui enseigne, est chargé de l'enseignement.
ENTRAÎNEUR n.m. -

1828; Personne qui entraîne les chevaux pour la course.

Personne qui entraîne un coureur, un athlète, une équipe sportive.
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ESTHÉTICIEN, IENNE n. - 1867; Personne qui s'occupe d'esthétique. Personne dont
le métier consiste à donner des soins de beauté (maquillages, etc.).
FACTEUR n.m. - 1361; Fabricant. Celui qui fait le commerce pour le compte d'un
autre. Celui qui porte et distribue à leurs destinataires les lettres, dépêches, imprimés,
colis envoyés par la poste. Agent chargé d'un service du bureau de mouvement.
FERRONNIER n.m. - 1560; Ouvrier, fabricant, commerçant en ferronerie.
(FERRONNIÈRE n.f. - 1832; Ornement porté sur le front, chaînette ou bandeau garni
d'un joyau en son milieu.)
FONDEUR n.m. - 1260; Celui qui dirige une fonderie. Ouvrier travaillant dans une
fonderie.
(FONDEUSE n.f. - 1907; Nom de machines employées en fonderie.)
FOOTBALLEUR ou FOOTBALLER n.m. - XIX e ; Joueur de football.
FORGEON n.m. - 1534; Celui qui travaille le fer au marteau après l'avoir fait chauffer
à la forge.
FROMAGER n.m. - XIII e ; Fabricant, marchand de fromages.
GARDIEN, IENNE n - 1255; Personne qui a charge de garder qqn, un animal, un lieu,
un bâtiment, etc.
GÉNÉRAL n.m. - XV e ; Celui qui commande en chef une armée, une unité militaire
importante. Celui qui est à la tête d'un ordre religieux.
GÉNÉRALE n.f. - XVIII e ; Supérieure de certains ordres religieux.
(1802; La femme d'un général.)
GÉNÉTICIEN, IENNE n. - XX e ; Personne qui s'occupe de génétique.
GLACIER n.m. - 1757; Fabricant, vendeur de glaces de verre.
GOUVERNANT, ANTE adj. et n. - XV e ; Gouverneur.
1794; Les gouvernants: ceux, qui détiennent et
exercent le pouvoir politique, et spécialt. le pouvoir exécutif.
GOUVERNANTE n.f. - 1534; Femme à qui l'on confie la garde et l'éducation d'un ou
de plusieurs enfants.
GRAVEUR n.m. - 1335; Personne dont la profession est de graver.
GREFFIER n.m. - 1378; Officier public préposé au greffe.
GRUTIER n.m. - XX e ; Ouvrier ou mécanicien qui manœvre une grue.
GUICHETIER, 1ÈRE n. - 1611; Personne qui est préposée à un guichet.
HORLOGER, ÈRE n. -

1360; Personne qui fabrique, répare, vend des objets

d'horlogerie (horloges, montres, pendules).
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HORTICULTEUR n.m. - 1826; Celui qui pratique Г horticulture.
HÔTE, HÔTESSE n. - XII e ; Personne qui donne Г hospitalité, qui reçoit qqn. Personne
qui reçoit ľhospitalité.
HÔTELIER, 1ÈRE n. et adj. - 1130; Personne qui tient un hôtel, une hôtellerie, une
auberge.
HUISSIER n.m. - XII e ; Portier. Officier, dont la principale charge était d'ouvrir et de
fermer une porte. Celui qui est préposé au service de certains corps, de certaines
assemblées.
HYDRAULICIEN n.m. - 1803; Ingénieur qui s'occupe d'hydraulique.
ILLUSTRATEUR n.m. - 1845; artiste spécialisé dans l'illustration.
INFIRMIER, 1ERE n. — 1398; Personne qui, par profession, soigne des malades et s'en
occupe, sous la direction des médecins ou en appliquant leurs prescriptions.
INGÉNIEUR n.m. - 1556; Constructeur, inventeur d'engins de guerre. Personne qui a
reçu une formation scientifique et technique la rendant apte à diriger certains travaux, à
participer à des recherches.
INSPECTEUR, TRICE n. - 1611; Agent d'un service public ou privé, qui est chargé de
surveiller, de contrôler le fonctionnement d'une administration, d'une entreprise, de
veiller à l'application des normes, des lois.
INSTALLATEUR n.m. - XIX e ; Celui qui installe (un dignitaire, etc.). Commerçant,
artisan, ouvrier qui s'occupe d'installations.
INTÉGRATEUR adj. et n.m. - 1890; Qui effectue l'intégration, totalise des indications
continues.
LIEUTENANT n.m. - 1287; Celui qui est directement sous les ordres du chef et le
remplace éventuellement. Grade de divers officiers. Officier dont le grade est
immédiatement au-dessous de celui de capitaine, et qui commande ordinairement une
section.
LINGÈRE n.f. - 1680; Femme chargée de l'entretien et de la distribution du linge dans
une communauté, une grande maison.
LOGICIEN, IENNE n. - XIIIe; Spécialiste de la logique.
LUTHIER n.m. - 1649; Artisan en lutherie; fabricant de violons, altos, guitares, etc.
MAÇON n.m. - XII e ; Celui qui exécute ou dirige des travaux de maçonnerie.
MAGASINIER n.m. - 1692; Celui qui garde les marchandises déposées dans un
magasin.
MAJOR n.m. - 1660; Officier supérieur chargé de l'administration, du service.
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MANAGER n.m. - 1868; Celui qui veille à l'organisation matérielle de spectacles,
concerts, matches, ou qui s'occupe particulièrement de la vie professionnelle et des
intérêts d'un artiste, d'un champion.
MANIPULATEUR, TRICE n. - 1762; Personne qui procède à des manipulations.
MANNEQUIN n.m. - 1897; Jeune femme employée par un grand couturier pour la
présentation des modèles de collections.
MAQUILLEUR, EUSE n. - 1867; Spécialiste en maquillage.
MARÉCHAL n.m. - 1086; Artisan, dont le métier est de ferrer les chevaux et les
animaux de trait, bœufs, ânes, mulets. Officier préposé au soin des chevaux. Nomme
donné à divers officiers généraux.
(MARÉCHALE n.f. et adj. - 1623; Épouse d'un maréchal.)
MAREYEUR, EUSE n. - XVII e ; Marchand, grossiste qui achète sur place les produits
de la pêche et les expédie aux marchands de poisson.
MARIN n.m. - 1756; Homme dont la profession est de naviguer sur la mer.
MAROQUINIER

n.m. -

1700; Ouvrier qui prépare les peaux de

maroquin.

Commerçant qui vend ces articles.
MASSEUR, EUSE n. - 1779; Personne qui pratique professionnellement le massage.
MATELOT n.m. - XIII e ; Homme d'équipage, participant à la manœuvre ou à l'activité
d'un navire, sous la conduite des officiers et des mâitres.
(MATELOTE n.f. -

1674; Mets composé de poissons coupés en morceaux et

accommodés avec du vin rouge et des oignons.)
MÉCANICIEN, IENNE n. - 1696; Physicien spécialiste de la mécanique. Personne qui
invente des machines, en dirige la construction. Personne qui a pour métier de monter,
d'entretenir ou de réparer les machines. Spécialt. Celui qui conduit une locomotive.
MÉDECIN n.m. - 1392; Personne qui exerce la médecine, est titulaire du diplôme de
docteur en médecine.
(MÉDECINE n.f. -

1135; Médicament, remède. Science qui a pour objet la

conservation et le rétablissement de la santé; art de prévenir et de soigner las maladies
de l'homme.)
MÉDIATEUR, TRICE n. - 1265; Personne qui s'entremet pour faciliter un accord entre
deux ou plusieurs personnes ou partis.
MENUISIER n.m. - 1227; Ouvrier en menuiserie. Artisan, ouvrier qui travaille le bois
équarri en planches pour la fabrication de meubles, voitures et ouvrages divers de
menuiserie.
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MONITEUR, TRICE n. - XV e ; Personne qui dorme des conseils, sert de guide.
Personne qui enseigne certains sports, certaines disciplines.
MONTEUR, EUSE n. -

XII e ; Personne qui monte certains ouvrages, appareils,

machines; ouvrier, technicien qui effectue des opérations de montage. Spécialiste
chargé du montage des films. Personne qui prépare, combine.
MOTARD n.m. - 1937; Motocycliste de ľarmée ou de la gendarmerie.
MUSICIEN, IENNE n. et adj. - XIV e ; Personne qui connaît ľart de la musique; est
capable ď apprécier la musique. Personne dont la profession est de faire (composer,
jouer) de la musique.
NEGOCIATEUR, TRICE n. — 1462; Personne qui a la charge de négocier une affaire.
Agent diplomatique chargé de négocier un accord, un traité.
OFFICIER n.m. - 1324; Titulaire ď un office. Militaire ou marin titulaire d un grade
égal ou supérieur à celui de sous-lieutenant ou ď enseigne de seconde classe, et
susceptible ďexercer

un commandement.

Titulaire ď u n

grade dans un ordre

honorifique.
OPÉRATEUR, TRICE n. - XIV e ; Personne qui opère, exécute une action. Personne qui
exécute une opération de chirurgie. Personne qui exécute des opérations techniques
déterminées, fait fonctionner un appareil.
OPTICIEN n.m. - 1640; Celui qui connaît ou enseigne ľ optique. Personne qui fabrique,
vend des instruments d'optique.
OUTILLEUR n.m. - 1845; Professionnel qui confectionne et met au point calibres,
moules, outillages et montages de fabrication.
OUVRIER, 1ÈRE n. et adj. - XIIIe; Personne qui exécute un travail manuel, exerce un
métier manuel ou mécanique moyennant un salaire; et (cour) Travailleur manuel de la
grande industrie.
PALEFRENIER n.m. - XIII e ; Valet, ouvrier chargé du soin des chevaux.
PÂTISSIER, 1ÈRE n. - 1617; Personne qui fait, qui vend de la pâtisserie, des gâteaux.
PÊCHEUR, EUSE n. - 1138; Personne qui s'adonne à la pêche, par métier ou par
plaisir.
PHARMACIEN, ENNE n. - 1620, n.f. 1834; Personne qui exerce la pharmacie, tient
une pharmacie.
PHOTOGRAVEUR n.m. - XX e ; Ouvrier spécialiste de la photogravure.
PHYSICIEN, IENNE n. - 1611; Celui „qui connaît et qui étudie la Nature, qui rend
raison de ses effets" (DIDIER). : savant, médecin, etc.
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n.m. et f.; Savant qui s'occupe de physique (astrophysicien,
électricien, électronicien, hydraulicien, mécanicien, opticien, etc.).
PIQUEUR, EUSE n. — 1559; Ecuyer de manège. Ouvrier, ouvrière qui pique à la
machine (les tissus, les cuirs), ou qui perce les cartes pour métiers, ou qui agrafe les
cartonnages, etc. Agent technique assistant le conducteur de travaux publics; agent des
chemins de fer surveillant les travaux sur la voie.
PLÂTRIER n.m. - 1268; Ouvrier qui prépare le plâtre (gâcheur). Celui qui fait le
commerce des plâtres. Ouvrier qui utilise le plâtre gâché pour le revêtement et divers
ouvrages de plâtre.
(PLÂTRIÈRE n.f. - 1460; Carrière de gypse, de plâtre. Four à plâtre. Plâtrerie.)
PLOMBIER n.m. - 1508; Ouvrier, entrepreneur qui exécute des travaux de plomberie.
PLONGEUR, EUSE n. et adj. - 1606; Personne qui plonge sous ľeau.
POISSONIER, 1ÈRE n. - 1210; Personne qui fait le commerce de détail des poissons,
des fruits de mer.
(POISSONIÈRE n.f. - 1600; Ustensile de cuisine, de forme alongée, servant à faire
cuire le poisson au four ou au court-buillon.)
POMPIER n.m. - 1517; Homme appartenant au corps sapeurs-pompiers, chargé de
combattre incendies et sinistres.
PRODUCTEUR, TRICE adj. et n. - 1442; Personne ou entreprise qui produit des biens
ou assure des services.
PROFESSEUR n.m. -

1337; Personne qui enseigne une discipline, un art, une

technique ou des connaissances, d'une manière habituelle et le plus souvent organisée.
PUÉRICULTRICE n.f. - 1932; Infirmière diplômée s'occupant des nouveau-nés et des
enfants jusqu'à trois ans.
QUINCAILLIER, 1ÈRE n. - 1442; Personne qui vend de la quincaillerie.
RÉDACTEUR, TRICE n. - 1798; Professionnel qui assure la rédaction d'un texte.
Spécialt. Personne qui rédige les articles d'un périodique, d'un journal.
RÉGISSEUR n.m. - 1724; Celui qui administre, qui gère (une propriété).
RELIEUR, EUSE n. - XIIIe; Personne dont le métier est de relier les livres.
REPORTER n.m. - 1829; Journaliste spécialisé dans le reportage, qui fait un reportage.
RESTAURATEUR, TRICE n. - 1505; Personne qui restaure, répare. Spécialt. Artisan
spécialiste qui remet en état des œuvres d'art ou objets de caractère artistique.
n.m. - 1771; Celui qui tient un restaurant.
RETOUCHEUR, EUSE n. - 1877; Spécialiste qui effectue des retouches.
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SAGE-FEMME n.f. - XIV e ; Accoucheuse.
SCULPTEUR n.m. - 1400; Personne qui pratique Part de la sculpture.
SERGENT n.m. - XII e ; Officier de justice chargé des poursuites, des saisies. Bas
officier instructeur, sous-officier.
SERVEUR, EUSE n. - XIX e ; Garçon de restaurant spécialement chargé du service de la
table; femme chargée de servir les clients (dans un restaurant, un café). Techn. Ouvrier
chargé d'alimenter une machine.
SOIGNEUR n.m. - 1907; Celui qui est chargé de soigner un athlète, un sportif (boxeur,
catcheur). Masseur.
SOMMELIER, 1ERE n. — 1316; Personne qui a la charge de la table et des vivres
Personne chargée de la cave, des vins dans un restaurant.
SOUS-OFFICIER n.m. - 1791; Militaire d'un grade qui fait de lui un auxiliaire de
l'officier.
STAFFEUR n.m. - 1906; Ouvrier qui effectue la pose et le moulage d'ouvrages en
staff.
STATISTICIEN, IENNE n. 1834; Spécialiste qui élabore et analyse des statistiques.
TAILLEUR n.m. - 1170; Artisan, ouvrier qui fait des vêtements sur mesure pour
hommes; personne qui exploite et dirige l'atelier où on les confectionne, ainsi que le
magasin où Ion reçoit les clients.
TAILLEUSE n.f. - 1731 ; Couturière.
TAPISSIER, 1ÈRE n. - 1226; Personne qui exécute à la main des tapis sur métier, des
tapisseries.
n.m.; Celui qui tapisse une pièce, une maison, pose les papiers
peints.
n.m.; Celui qui vend et qui pose les tissus, les cuirs utilisés dans la
fabrication de certains meubles (lits, sièges), et dans la décoration.
(TAPISSIÈRE n.f. - 1834; Voiture hippomobile, couverte d'un toit, mais ouverte sur
les côtés, qui servait aux tapissiers pour le transport des meubles.)
TECHNICIEN, IENNE n. -

1836; Personne qui possède, connaît une technique

particulière. Personne qui connaît et contrôle professionnellement telle ou telle des
applications pratiques des diverses sciences dans le domaine de la production et de
l'organisation économique. Agent spécialisé qui travaille sous les ordres directs de
l'ingénieur, dans une industrie, une entreprise.
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TEINTURIER, 1ÈRE n. - 1244-1404; Celui qui assure les diverses opérations de la
teinture. Personne dont le métier est ď entretenir les vêtements.
TRADUCTEUR, TRICE n. - 1540; Auteur ď une traduction. Professionnel chargé de
traduire des textes oralement et par écrit.
TRUQUEUR, EUSE n. - 1840; Personne qui truque, fait des contrefaçons, triche, etc.
Technicien du trucage en laboratoire.
VEILLEUR n.m. - 1355; Soldat de garde. Dans certains pays, employé municipal qui
veille ou calme la ville pendant la nuit.
(VEILLEUSE n.f. - 1762; Petite lampe ou ampoule électrique éclairant peu, qu'on
laisse allumée pendant la nuit ou en permanence dans un lieu sombre. Petite mèche
montée sur une rondelle de liège, qui flotte sur ľhuile d'une petite lampe à l'huile.)
VENDEUR, EUSE n. - 1200; Personne qui vend ou a vendu qqch. Personne dont la
profession est de vendre. Employé chargé d'assurer la vente dans un établissement
commercial. Personne qui connaît et applique les procédés de vente.
VERRIER n.m. - 1265; Celui qui fabrique le verre ou des objets en verre. Artiste qui
fait des vitraux; peintre sur verre.
(VERRIÈRE n.f. - 1150; Fenêtre garnie de verre, d'une vitre. Grand vitrage; paroi
vitrée. Dôme transparent recouvrant l'habitacle du pilote.)
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7.2. Příloha Č.2: Seznam vybraných hesel označujících povolání, tituly a
funkce vyskytujících se ve vydání z roku 2004 slovníku Le Petit Robert64

ACCOMPAGNATEUR, TRICE n. -

1670- Personne m,;

^

l o / u , personne qui accompagne la partie
principale. Personne qui accompagne et guide un groupe (de voyageurs, de touristes) ou
une autre personne (enfant, infirme).
ACOUSTICIEN, ENNE n. - 1876; Spécialiste de ľacoustique.
ACHETEUR, EUSE n. - 1180; Personne qui achète. Agent chargé d'effectuer les
achats pour le compte d'un employeur.
ADMINISTRATEUR, TRICE п. - X l f ; Personne chargée de l'administration d'un
bien, d'un patrimoine. Titre de certains fonctionnaires.
AJUSTEUR, m m n. - X V f ; Ouvrier , n i traee e, façonne des métaux d après un plan,
réalise des pièces mécaniques.
AMBULANCIER, 1ÈRE n. - 1871; Infirmier, infirmière d'une voiture d'ambulance.
Personne qui conduit une ambulance.
ANIMATEUR, TRICE adj. et n. - 1801- Personne n,,,'
„
.
J
' personne qui anime une collectivité par son
ardeur et son allant, personne qui présente et commente un spectacle (music-hall) ou
une émission (radio, télévision). Auteur de dessins animés, technicien responsable de

j»

•

ARBITRE I - 1213; Personne désignée par les parties (particuliers ou États) pour
trancher un différend, régler un litige.
AROMATICIEN, IENNE n. -

,973; Spécialiste qui assemble des

substances

aromatiques pour donner une saveur ou une o d e r particulière à un produit (alimentaire,
cosmétique, ménager...).
ASTRONOME n.m. - 1549; p é c i a l i s t e d'astronomie.
AUTEUR п. т . , Щ е AUTRICE n.fj - 1174- P e r i n n e
^ < >
^ ^
' r e r s ° n n e qui est a la première cause
(d'une chose), qui est à l'origine (d'une chose).
AVOCAT, ATE n. - 1160, n.f. - X I V - Personne qui, régulièrement inscrite à un
barreau, conseille en matière juridique ou contentieuse, assiste ou représente ses clients
^ j u s t i c e (Si le féminin

avocate

est désormais courant, on dit aussi

d'une femme).
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avocat en

parlant

BACHELIER, 1ÈRE n.m. - XIV e ; Sous la féodalité, Jeune gentilhomme qui aspirait à
devenir chevalier.
n.m.; Celui qui, dans la faculté de droit canon, soutenait une thèse,
après trois années d'études.
п.; Mod. Cour. Titulaire du baccalauréat.
BATELIER, ERE п. — XIIIe; Personne dont le métier est de conduire un bateau sur les
rivières et canaux.
BOUCHER, m

П. - XII'; Celui qui ,ue ou fai, tuer les bœufs, !es moutons e. en vend

la chair crue. Marchand de viande de boucherie.
Vytratil se význam.

žena řezníka! ! í

BOULANGER, ÈRE п. - XIIe; Ц Щ

Personne doM

|e m é f a

^

^

^

ш

Personne qui tient une boulangerie.
BRUITEUR, Щ

И

;

Spécialiste du buitage.

BÛCHERON, m m п . - Ш
arbres dans une forêt.

Personne dont le métier est d'abattre du bois, des

CADREUR, EUSE n. - 1952; Personne chargée du maniement de
CAISSIER, 1ÈRE п. - XVI e ; Personne qui tient la caisse.
CARRELEUR, EUSE n. - 1463; Personne spécialisée dans la pose des

Д

Д

Paveur.
CARROSSIER n.m. - 1589; Fabricant de carrosses. Tôlier spécialisé dans la
construction de carrosseries d'automobiles.
CASCADEUR, EUSE adj. et „. - .898; Acrobate qui exécute des séries de chutes de
sauts (souvent en groupe). - H

qui tourne les scènes dangereuses d un film,

comme doublure de l'acteur.
CHANTEUR, EUSE п. - XII- Personne qui chante, et spécial,

Qui fai, métier de

chanter ou excelle dans l'art du chant.
CHARCUTIER, 1ÈRE n. - 1464; Personne qui apprête e, qui vend du porc frais, de la
charcuterie (et divers plats fuisinés, conserves).
CHARPENTIER n.m. - XII'; Celui qui fait des travaux de charpente
CHAUDRONNIER, 1ÈRE n. - ,277; Artisan qui fabrique e, vend des ustensiles de
petite chaudronnerie.
CHAUFFEUR n.m. - 1680; Personne qui est chargée d'entretenir le feu d'une forge,
d'une chaudière.
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I; Conducteur, ^tiiâùctiiçl d'automobile. Personne dont le
métier est de conduire.
(CHAUFFEUSE n.f. - 1830; Chaise basse, à l'origine pour se chauffer près du feu.)
CHEF n.m. - XIIIe; Personne qui est à la tête de (qqch.), qui dirige, commande,
gouverne. (Chef de ...)
CHERCHEUR, EUSE n. et adj. - 1538; Personne qui cherche.
CHIRURGIEN, IENE n. - 1175;

en chirurgie.

CHOCOLATIER, 1ÈRE n. et adj.- 1671; Personne qui fabrique, qui vend du chocolat.
CLERC n.m. -

1283; Employé des études d'officiers publics et ministériels, | f

particulièrement, stagiaire se préparant aux fonction! de notaire, d'avoué, d'huissier.
COGNITICIEN, IENNE n. - 1983; Spécialiste de l'intelligence artificielle, chargé
d'intégrer dans un système expert les informations d'un champ de connaissance.
COIFFEUR, EUSE n. - 1669, n.f. - 1647; Spécialiste de la coiffure.
COMÉDIEN, IENNE adj. et n. - 1500; Personne qui joue la comédie, acteur, actrice.
Acteur comique.
COMMERÇANT, ANTE adj. et n. - 1695; Personne qui fait du commerce par
profession.
CONDUCTEUR, TRICE n. et adj. - XIVe; Personne qui dirige, mène des hommes.
Personne qui conduit des animaux. Personne qui conduit une Voiturf. Ouvrier chargé de
la conduite de certains machines, de la surveillance de dispositifs. Agent chargé de la
conduite de travaux sous la direction d'un ingénieur.
CONSEILLER, ÈRE n. - Xe; Personne qui donne des conseils. Membre d'jgj conseil.
CONSERVATEUR, TRICE n. et adj. - XV e ; Personne préposée à la garde de qqch.
CONTRÔLEUR, EUSE
—

1320; Personne qui exerce un contrôle, une vérification

CORDONNIER, 1ÈRE n. - XIIIe; Fabricant et marchand de chaussures. Artisan qui
répare, entretient les chaussures.
CORRECTEUR, TRICE n. - 1275; Personne qui corrige en relevant les fautes et en
notant. Personne qui corrige les épreuves d'imprimerie.
COSTUMIER, 1ÈRE n. - 1799; Personne qui fait, vend ou loue des costumes de scène,
qui s'occupe des costumes d'une représentation.
COUPEUR, EUSE n. - Щ Ц ; Personne dont la profession est de couper les vêtements.
COURTIER, 1ÈRE n. 11241; Personne dont la profession est de servir d'intermédiaire
entre deux parties contractantes dans des transactions commerciales,
.

Personne qui vend en prenant contact avec la clientèle.
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financières,

COUTURIER n.m. - 1213; Personne qui dirige une maison de couture, crée des
modèles, les fait présenter par des mannequins, et exécuter dans ses ateliers sur les
commandes des clients
COUTURIÈRE n.f. - 1200; Celle qui coud, qui exécute, à son propre compte, des
travaux de couture. Ouvrière d'une maison de couture.
COUVREUR, EUSE n. - XIII e ; Ouvrier qui fait ou répare les toitures des maisons.
CRÉATEUR, TRICE n. et adj. - 1119; Celui qui crée, qui tire qqch. du néant. L'auteur
d'une chose nouvelle.
CUISINIER, 1ÈRE n. - 1200; Personne qui a pour fonction de faire la cuisine.
(CUISINIÈRE n.f. - 189|; Forneau de cuisine servant à chauffer, à cuire les aliments.)
DANSEUR, EUSE n. - XIII e ; Personne dont la profession est la danse.
DÉCOLLETEUR, EUSE n. - 1907; Ouvrier, ouvrière qui fait du décolletage.
DÉCORATEUR, TRICE n. - 1634; Personne qui exécute ou dirige l'exécution des
décors, pour un spectacle. Personne qui fait des travaux de décoration.
DÉMÉNAGEUR n.m. - 1852j; Celui dont le métier est de faire des déménagements.
DÉMINEUR n.m. - 1945; Technicien du déminage.
DÉPANNEUR, Ш Щ п . - 1916; Professionnel (mécanicien, életricien, etc.) chargé de
dépanner.
DESSINATEUR, TRICE n. - 1664; Personne qui possède une compétence particulière
dans l'art du dessin ou qui pratique habituellement cet art. Peintre chez qui la couleur
est négligée ou subordonnée à la forme. Personne qui fait des dessins industriels ou
d'architecture; des dessins décoratifs pour tissus, papiers, etc.
DÉVELOPPEUR, EUSE, n. - 1947; Personne qui développe un film. Personne qui écrit
des logiciels ou fabrique des cartes électroniques
DIETETICIEN, IENNE n. - 1891 ; Spécialiste de la diététique.
DIRECTEUR, TRICE n. et adj. - XV e ; Personne qui dirige, est à la tête (d'un service,
d'un organisme, d'une entreprise).
DOCKER n. m. -

188<J; Ouvrier des docks qui travaille au chargement et au

déchargement des navires.
DOCTEUR n.m. - 122^; Personne promue au plus haut grade universitaire dans une
faculté.
Personne qui possède le titre de docteur en médecine et qui
est habilitée à exercer la médecine ou la chirurgie.
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DOUANIER, ipRE in. -

1545; Membre du service actif de ľ Administration des

douanes.
DRESSEUR, EUSE n. - XV e ; Personne qui dresse des animaux.
ÉCRIVAIN n.m. - Ш ф ^cribe, greffier. Personne qui rédige des lettres, des actes, pour
ceux qui ne savent pas écrire pu qui maîtrisent mal ľ écrit. Personne qui compose des
ouvrages littéraires.
EDITEUR, TRICE n. — 1732; Personne (homme de lettres, érudit) qui fait paraître un
texte. Personne (ou société) qui assure la publication et la mise en vente (ď ouvrages

ÉDUCATEUR. TRICE n. et adj. - 1527; Personne qui s'occupe d'éducation, qui donne
l'éducation.
ÉLAGUEUR, EUSE n. — 1756; personne spécialisée dans l'élagage des arbres.
ÉLECTRICIEN, IENNE n. - 1861; Technicien, ^ h n i c i é n n ^ s p é c i a l i s é ( Í ) dans le
matériel et les installations électriques.
ÉLEVEUR, EUSE n. - 1611 ; Personne qui pratique l'élevage.
ENCADREUR,

~ 1843; Artisan qui exécute et pose des cadres (de tableaux,

gravures, photos, etc.)
ENSEIGNANT, ANTE adj. et n. - 1762; Qui enseigne, est chargé de l'enseignement.
ENTRAÎNEUR,

- 1828; Personne qui entraîne les chevaux pour la course.

Personne qui entraîne un coureur, un athlète, une équipe sportive.
ESTHETICIEN, IENNE n. — 1868; Personne qui s'occupe d'esthétique. Personne dont
le métier consiste à donner des soins de beauté (maquillages, etc.).
FACTEUR, 3 R I Q q | n . - fCIVj; Fabricant (de certains instruments de musique).
Personne qui fait le commerce pour le compte d'un autre. Personne qui porte et
distribue à leurs destinataires le fourrier envoyé par la poste. Agent chargé d'un service
du bureau de mouvement.
FERRONNIER, 1ÈRE n. - 1560; Personne qui fabrique, vend des objets en fer, et
spécialt. des objets artistiques.
(FERRONNIERE n.f. - 1832; Ornement porté sur le front, chaînette ou bandeau garni
d'un joyau en son milieu.)
FONDEUR n.m. - 1260; Celui qui dirige une fonderie. Ouvrier qui fabrique en fondant.
Ouvrier des hauts fourneaux qui surveille la coulée de la fonte.
FONDEUR, EUSE n. - 1947; Personne qui pratique le ski de fond.
(FONDEUSE n.f. - 1907; Machines employée en fonderie.)
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FOOTBALLEUR, EUSE n. - 1892: Personne qui joue au football.
FORGEON n.m. - XIV e ; Celui qui travaille le fer au marteau après ľ avoir fait chauffer
à la forge.
FORMATEUR, TRICE n. et adj. - XV e ; Personne chargée de former les professionnels
FROMAGER, ß R E n. - XIII ; Personne qui fabrique ou vend des fromages.
GARDIEN, IENNE n - 1255; Personne qui a charge de garder qqn, un animal, un lieu,
un bâtiment, etc.
GÉNÉRAL n.m. - XVI e ; Celui qui commande en chef une armée, une unité militaire
importante. Personne qui est à la tête ďun ordre religieux! Officier du plus haut grade
commandant une grande unité dans les armées de terre et de Fair.
(GENERALE n.f. - 1802; Epouse ď u n général.) ^vytratil se význam
érieure de certains ordres religieux.
GÉNÉTICIEN, IENNE n. - 1931; ^ ç i a i i ^ d e la génétique.
GLACIER n.m. - 1757; Fabricant, vendeur de glaces de verre.
(GLACIÈRE n.f. — 1640; Cavité souterraine en maçonnerie dans la quelle on conservait
la glace produite pendant Г hiver. Armoire ou coffre hermétiquement clos et tapissés de
matières isolantes dans lesquels la glace entretient une basse température favorable à la
/ation des •
GOUVERNANT, ANTE adj. et n. - XV e ; Gouverneur.
1794; Les gouvernants: ceux, qui détiennent et
exercent le pouvoir politique, et spécialt. le pouvoir exécutif.
GOUVERNANTE n.f. — 1534; Femme à qui Ton confie la garde et l'éducation d'un ou
de plusieurs enfants chez soi. Femme chargée de s'occuper d'une personne seule.
Femme qui dirige le personnel (d'un grand hôtel) chargé du ménage et de la lingerie.
GRAVEUR, §USE n. - 1398; Personne dont la profession est de graver.
(GRAVEUR n.m.; Dispositif transducteur électromécanique utilisé pour la gravure
disques. Appareil à laser permettant de graver un support réinscriptible ou non.)
GREFFIER, IHRE n. - 127{f; Officier public préposé au greffe.
GRUTIER, 1ÈRE n. - 1953; Conducteur, conductrice d'une grue.
GUICHETIER, 1ÈRE n. - 1611; Préposé à un guichet.
HORLOGER, ERE
n

- ~ 1360; Personne qui fabrique, répare, vend des objets

d'horlogerie (horloges, montres, pendules).
HORTICULTEUR, Ü I C E n. - 182g; Personne qui pratique l'horticulture.
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HÔTE, HÔTESSE n. - XII e ; Personne qui donne ľ hospitalité, qui reçoit qqn. Personne
qui reçoit ľhospitalité.
HÔTELIER, 1ÈRE n. et adj. - 1130; Personne qui tient un hôtel, une hôtellerie, une
auberge.
HUISSIER n.m. - XII e ; Portier. Officier, dont la principale charge était ď ouvrir et de
fermer une porte. Celui qui est préposé au service de certains corps, de certaines
assemblées.
HYDRAULICIEN, Ü N N E n. - 1803; Spécialiste de l'hydraulique.
ILLUSTRATEUR, T|tICE n. - 1845; artiste spécialisé dans l'illustration.
ТЛТПТП1

TrTIT

INFIRMIER, 1ERE n. -

1 ЛЛЛ

t1»

,, ~ -

,

,

1398; Personne qualifiée qui assure la surveillance des

malades, leur prodigue des soins et leur administre des médicaments sous la direction
des médecins ou en appliquant leurs prescriptions.
INGENIEUR n.m. - 1556; Constructeur, inventeur d'engins de guerre. Personne qui a
reçu une formation scientifique et technique la rendant apte à diriger certains travaux, à
participer à des recherches.
JNSÉMINATEUR, TRICE adj. et n. - 1950; Spécialiste de l'insémination artificielle.
INSPECTEUR, TRICE n. - 1611; Agent d'un service public ou privé, qui est chargé de
surveiller, de contrôler le fonctionnement d'une administration, d'une entreprise, de
veiller à l'application des normes, des lois.
INSTALLATEUR, ТШСЕ n.m. - XIX e ; Celui qui installe (un dignitaire, etc.). Personne
(commerçant, artisan, ouvrier) qui effectue des installations.
(INTEGRAI EUR n.m. — 1877; Appareil qui effectue l'intégration, totalise des
indications continues, résout les équations différentielles.)
LIEUTENANT n.m. — 1287; [Personne qui est directement sous les ordres du chef et le
remplace éventuellement. Officier sous l'Ancien Régime. Officier subalterne des
armées de terre dont le grade est immédiatement au-dessous de celui de capitaine, et qui
commande ordinairement une section.
LIEUTENANTE n.f. - 1690; Femme d'un lieutenant général. Femme lieutenant.
LINGÈRE n.f. - 1680; Femme chargée de l'entretien et de la distribution du linge dans
une communauté, une grande maison.
LOGICIEN, IENNE n. - XIII e ; Spécialiste de la logique.
LUTHIER, Щ Ш n. - 1649; fabricant d'instruments à cordes et à caisse de résonance
(comme le luth et surtout le violon, la guitare etc.) à l'exclusion des instruments à
clavier.
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MAÇON, ÖNNE n. - XII e ; Personne qui exécute ou dirige des travaux de maçonnerie.
MAGASINIER, 1ÈRE n. - 1692; Personne qui garde et distribue les marchandises
déposées dans un magasin.
MAJOR n.m. -

1660; Ancienne appellation de ľofficier supérieur chargé de

ľ administration, du service. Chef de bataillon, dans certaines armées étrangères.
Ancienne appellation des médecins militaires. Candidat reçu premier au concours d'une
grande école.
(MAJOR n.f.; Entreprise parmi les plus grandes ď u n secteur d'activité.)
MANAGER n.m. - 1868 ou MANAGEUR, EUSE n. - 1857, 1986; Personne qui veille
à l'organisation

matérielle de spectacles, concerts, matches, ou qui

s'occupe

particulièrement de la vie professionnelle et des intérêts d'un artiste, d'un ftportif. Chef,

MANIPULATEUR, TRICE n. - 1738; Personne qui procède à des manipulations.
(n.m. - 1868; Appareil en forme de levier servant à la
transmission des signaux télégraphiques. Engin permettant de manipuler et transporter

MANNEQUIN n.m. — 190jj; Jeune femme employée par un grand couturier, un |réateur
pour la présentation des collections au public.
MAQUILLEUR, EUSE n. - 1867; Spécialiste en maquillage.
MARECHAL n.m. — 1086; Officier préposé aux soins des chevaux. Officier de
cavalerie. Officier général.
( vytratil se význam: MARÉCHALE n.f. et adj.

:

1623; Épouse ď u n maréchal. )

MAREYEUR, EUSE m ~ XVII e ; Marchand, grossiste qui achète sur place les produits
de la pêche et les expédie aux marchands de poisson.
MARIN n.m. - 1751; Personne qui est habile dans l'art de la navigation sur mer.
Homme dont la profession est de naviguer sur la mer.
MAROQUINIER n.m. - 1|562; Ouvrier qui prépare les peaux de maroquin. Personne
qui fabrique des objets de maroquinerie Commerçant qui vend ces articles.
MASSEUR, EUSE n. - 1779; Personne qui pratique professionnellement le massage.
n.m.; Instrument, appareil servant à masser.
MATELOT n.m. - XIII e ; Homme d'équipage, participant à la manœuvre ou à l'activité
d'un navire, sous la conduite des officiers et des mâitres.
(MATELOTE n.f. -

1674; Mets composé de poissons coupés en morceaux et

accommodés avec du vin rouge et des oignons.)
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MÉCANICIEN, IENNE n. - 1696; Physicien spécialiste de la mécanique. Personne qui
invente des machines, en dirige la construction. Personne qui a pour métier de monter,
ď entretenir ou de réparer les machines. Spécialt. Celui qui conduit une locomotive.
MÉDECIN n.m. - 1392; Personne habilitée à exercer la médecine après obtention d'un
liplôme sanctionnant une période déterminée d'études (en France, le doctorat en

(MÉDECINE n.f. - 1135; Médicament, remède oral. Science, Ensemble de techniques
et de pratiques qui a pour objet la conservation et le rétablissement de la santé; art de
prévenir et de soigner las maladies de l'homme.)
MÉDIATEUR, TRICE n. - 1265; Personne qui s'entremet pour faciliter un accord entre
deux ou plusieurs personnes ou partis.
MENUISIER, 1ÈRE n. - 1227; Ouvrier en menuiserie. Artisan, ouvrier qui travaille le
bois équarri en planches pour la fabrication de meubles et ouvrages divers de
menuiserie.
MÉTALLIER, 1ÈRE n. - 1974; Spécialiste de la fabrication et de la pose d'ouvrages
métalliques pour le bâtiment.
MONITEUR, TRICE n. — XV e ; Personne qui donne des conseils, sert de guide.
Personne qui enseigne certains sports, certaines disciplines.
MONTEUR, EUSE n. — XII e ; Personne qui monte certains ouvrages, appareils,
machines; ouvrier, technicien qui effectue des opérations de montage, d'assemblage.
Spécialiste chargé du montage des films. Personne qui prépare, combine.
MOTARD n.m. - 1937; Motocycliste de l'armée ou de la gendarmerie.
п.; Motocycliste.
MUSICIEN, IENNE n. et adj. - XIV e ; Personne qui connaît l'art de la musique; est
1
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capable d apprecier la musique. Personne dont la profession est d fxécuter, de diriger
ou de composer de la musique.
NEGOCIATEUR, TRICE п. — 1462; Personne qui a la charge de négocier une affaire.
Agent diplomatique chargé de négocier un accord, un traité.
OFFICIER, 1ERE n. — 1324; Titulaire d'un office. Militaire ou marin titulaire d'un
grade égal ou supérieur à celui de sous-lieutenant ou d'enseigne de seconde classe, et
susceptible d'exercer un commandement. Titulaire d'un
honorifique.
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grade dans un ordre

OPÉRATEUR, TRICE n. - XIV e ; Personne qui opère, exécute une action. Personne qui
exécute une opération chirurgicale. Personne qui exécute des opérations techniques
déterminées, fait fonctionner un appareil.
OPTICIEN, IENNE n. - 1640; fém. 1854; Celui qui connaît ou enseigne ľoptique.
Personne qui fabrique, vend des instruments d'optique, fies verres, des lentilles, de

OUTILLEUR, EUSE n. - 1845; Professionnel(le) qui confectionne et met au point
calibres, moules, outillages et montages de fabrication.
OUVRIER, 1ERE n. et adj. — XIIIe; Personne qui exécute un travail manuel, exerce un
métier manuel ou mécanique moyennant un salaire; et (cour) Travailleur manuel de la
grande industrie.
PALEFRENIER,IÈRE n. - |l350j; personne chargée du soin des chevaux.
PATISSIER, 1ERE n. — 1617; Personne qui fait, qui vend de la pâtisserie, des gâteaux.
PÊCHEUR, EUSE n. - 1138 \fém. 160ff; Personne qui s'adonne à la pêche, par métier
ou par plaisir.
PHARMACIEN, ENNE n. - 1620, n.f. 1834; Titulaire d'un diplôme en pharmacie qui
lui donne le droit d'exercer sa profession dans une
PHOTOGRAVEUR, EUSE n. - 1901; §ofessionnel(le) spécialiste de la photogravure.
PHYSICIEN, IENNE n.m. - 153|; Celui „qui connaît et qui étudie la Nature, qui rend
raison de ses effets" (DIDIER). : savant, médecin, etc.
п.;

Spécialiste

de

physique

(astrophysicien,

électricien,

électronicien, hydraulicien, mécanicien, opticien, |hermodynamicien etc.).
PIQUEUR, EUSE n. — 1559; Écuyer de manège. Ouvrier, ouvrière qui pique à la
machine (les tissus, les cuirs), ou qui perce les cartes pour métiers, ou qui agrafe les
cartonnages, etc. Agent technique assistant le conducteur de travaux publics; agent des
chemins de fer surveillant les travaux sur la voie.
PLÂTRIER n.m. - 1260; Ouvrier qui prépare le plâtre (gâcheur). Celui qui fait le
commerce des plâtres. Ouvrier qui utilise le plâtre gâché pour le revêtement et divers
ouvrages de plâtre.
(PLÂTRIERE n.f. - 128 J; Carrière de gypse, de plâtre. Four à plâtre. Plâtrerie.)
PLOMBIER n.m. - 1508; personne (ouvrier, entrepreneur) qui exécute des travaux de
plomberie.
PLONGEUR, EUSE n. et adj. - 1606; Personne qui plonge sous l'eau.

101

POISSONIER, 1ÈRE n. - XII e : Personne qui fait le commerce de détail des poissons,
des fruits de mer.
(POISSONIÈRE n.f. - 1600; Récipient oblong servant à faire cuire le poisson.)
POMPIER n.m. - 1750; Personne appartenant au corps sapeurs-pompiers, chargé de
combattre incendies et sinistres, ď effectuer des opérations de sauvetage présentant un
oetfe'm danger.
PRODUCTEUR, TRICE adj. et n. - 1442; Personne (physique ou morale) qui produit
des biens ou assure des services.
PROFESSEUR n.m. -

1337; Personne qui enseigne une discipline, un art, une

technique ou des connaissances, d'une manière habituelle et le plus souvent organisée.
PSYCHOMOTRICIEN, IENNE n. - 1975; Spécialiste de la rééducation des personnes
i
it
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soutirant de troubles psychomoteurs.
PUÉRICULTEUR;, TRICE n. - 1932; Personne diplômée s'occupant des nouveau-nés
et des enfants jusqu'à trois ans.
QUALITICIEN, IENNE n. -

1978; Personne chargée de mettre en œuvre un

programme permettant d'atteindre les objectifs de qualité fixés pour les biens produits
ou les services fournis par une entreprise.
QUINCAILLIER, 1ÈRE n. - 1442; Personne qui vend de la quincaillerie.
REDACTEUR, TRICE n. - 177^; Personne qui assure la rédaction d'un texte. Spécialt.
Personne qui rédige les articles d'un périodique, d'un journal.
RÉGISSEUR, jjElJSEfn. - |l724; Personne qui administre, qui gère (une propriété).
RELIEUR, EUSE

—

XIII e ; Personne dont le métier est de relier les livres,

S

d'effectuer une opération de reliure ou de brochage.
REPORTER n.m. ou REPORTEUR, TRICE n. - 1829, - 1830; Journaliste spécialisé
dans le reportage, qui fait un reportage.
RESTAURATEUR, TRICE n. - XI\§; Personne qui restaure, répare. Spécialt.
tisan spécialiste qui remet en état des œuvres d'art ou objets de caractère
artistique.
n.m. - 1771; Personne qui tient un restaurant (fem. rare).
RETOUCHEUR, EUSE n. - 1877; Spécialiste qui effectue des retouches.
SAGE-FEMME n.f. - XIII e ; f e i l e dont le métier est d'accoucher les femmes. Auxiliaire
e diplômée dont le métier est de surveiller la grossesse, d'assister les
l'accouchement et de prodiguer les premiers soins aux nouveau-nés.
SCULPTEUR, Я Н Ь - - 1400; Personne qui pratique l'art de la sculpture.
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SERGENT, ENTE n.m. -1050; Officier de justice chargé des poursuites, des saisies.
Bas officier instructeur, sous-officier.
n. - 1798; Sous-officier du grade le plus bas des armées de terre et
de Fair.
SERVEUR, EUSE n. - XIX e ; personne chargée de servir les clients (dans un restaurant
un café). Techn. Ouvrier chargé d'alimenter une machine.
SOIGNEUR n.m. — 190j|; Celui qui est chargé d'apporter des soins à un sportif (un
boxeur, un catcheur) |)our entretenir sa condition physique. Masseur.
SOMMELIER, 1ERE n. - 1316; Personne qui a la charge de la table et des vivres <
maison, une communauté. (1812) Personne chargée de la cave, des vins dans un
restaurant.
SOUS-OFFICIER, p R E n. - 1791; Militaire d'un grade qui en fait un(g) auxiliaire de
l'officier.
STAFFEUR, EUSE n. — 19(Ц; Ouvrier, puvrière qui effectue la pose et le moulage
d'ouvrages en staff.
STATISTICIEN, IENNE n. 180|; Spécialiste qui élabore et analyse des statistiques.
TAILLEUR n.m. - 118čf; Artisan, ouvrier qui fait des vêtements sur mesure pour
hommes; personne qui exploite et dirige l'atelier où on les confectionne, ainsi que le
magasin où Ion reçoit les clients,
(vytratil se výraz TAILLEUSB n.f. - 1731; Couturière.)
TAPISSIER, 1ERE n. — 1226; Personne qui exécute à la main des tapis sur métier, des
tapisseries. Celui qui vend et qui pose les tissus, les cuirs d'ameublement.
n.m.; Celui qui tapisse une pièce, une maison, pose les papiers
peints.
TECHNICIEN, IENNE n. -

1836; Personne qui possède, connaît une technique

particulière. Personne qui connaît et contrôle professionnellement telle ou telle des
applications pratiques des diverses sciences dans le domaine de la production et de
l'organisation économique. Agent spécialisé qui travaille sous les ordres directs de
l'ingénieur, dans une industrie, une entreprise.
TEINTURIER, 1ÈRE n. - 117§; Personne qui assure les diverses opérations de la
teinture. Personne dont le métier est d'entretenir les vêtements (nettoyage,

THERMICIEN, IENNE n. - 1964; Spécialiste de l'énergie thermique.
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TRADUCTEUR, TRICE n. - 1540; Auteur d'une traduction. Appareil électronique
fournissant des éléments de traduction (mots, phrases simples).
TRUQUEUR, EUSE n. — 1840; Personne qui truque, fait des contrefaçons, triche.
Technicien du trucage en laboratoire.
VEILLEUR, i № n . - 1355; Soldat de garde. Dans certains pays, employé municipal
qui veille ou calme la ville pendant la nuit.
(VEILLEUSE n.f. - 1762; Petite lampe ou ampoule électrique éclairant peu, qu'on
laisse allumée pendant la nuit ou en permanence dans un lieu sombre. (1835) Petite
mèche montée sur une rondelle de liège, qui flotte sur l'huile d'une petite lampe à
l'huile.)
VENDEUR, EUSE n. — 1200; Personne qui vend ou a vendu qqch. Personne dont la
profession est de vendre. Employé chargé d'assurer la vente dans un établissement
commercial. Personne qui connaît et applique les procédés de vente, | u i sait vendr|.
VERRIER n.m. - 1265; Celui qui fabrique le verre ou des objets en verre. Artiste

8

vitraux; peintre sur verre.
(VERRIERE n.f. - 1150; Fenêtre garnie de verre, d'une vitre. Grand vitrage; paroi
vitrée. Dôme transparent recouvrant l'habitacle du pilote.)
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