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Obsah práce. Předmětem předkládané diplomové práce je lexikografická analýza 

substandardních synonym výrazů označujících v současné francouzštině části obličeje 

a odpovídajících čtyřem základním smyslům (oči, uši, nos, ústa) a korpusová analýza jejich 

ekvivalentů v elektronickém slovníku Treq, založeném na paralelním korpusu InterCorp. 

Formální aspekty práce. Práce je psána kultivovanou francouzštinou na velmi dobré úrovni 

jak z hlediska syntaktického, tak lexikálního. Jazykové chyby a překlepy jsou vzácné (Giraud 

místo Guiraud, str. 21; shody – např. mot… formée str. 16 aj.).  Autorka zvolila bibliografické 

odkazování pomocí autora a roku v poznámce pod čarou, ale zvolenému způsobu neodpovídá 

forma závěrečné bibliografie (na prvním místě po autorovi by měl figurovat rok vydání díla). 

U internetových zdrojů by kromě URL měl být systematicky uveden i název citované stránky 

nebo použitý nástroj (např. u www.lingea.cz); podobně u odkazu na časopis Slovo a slovesnost 

není jasné, co přesně autorka cituje. Konečně u citací korpusů se obvykle uvádí forma 

doporučená autory; proto např. na elektronický slovník Treq se neodkazuje pomocí obecné 

stránky www.korpus.cz, ale plnou bibliografickou citací uvedenou na stránkách ÚČNK 

(https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:treq#jak_citovat_treq).  

Hodnocení obsahu práce a náměty k diskusi. Teoretická část práce podává velmi dobrou 

syntézu jednotlivých otázek spjatých s argotem (jeho vznik, typologie i formální postupy) a 

vyjasňuje také základní termíny spjaté s tématem práce (a to v české i francouzské lingvistické 

tradici). U některých pasáží (např. str. 16-17) ale není jasné, co je bibliografický zdroj 

uváděných skutečností.  

Hlavním obsahem práce jsou čtyři kapitoly věnované podrobné analýza substandardních 

synonym čtyř výrazů označujících části obličeje (postupně oreilles, nez, bouche a yeux); 
všechny čtyři kapitoly mají stejnou strukturu: lexikografická analýza v argotologických 

i obecných slovnících, analýza ekvivalentů jednotlivých synonym pomocí slovníku Treq 

a konečně výsledek dotazníkového šetření. Ve všech čtyřech kapitolách je třeba ocenit 

obrovské kvantum práce, které autorka odvedla při shromažďování údajů o jednotlivých 

lexémech a jejich výskytech; z metodologického hlediska je ale třeba upozornit na některé 

problémy a nejasnosti: 

http://www.lingea.cz/
http://www.korpus.cz/
https://wiki.korpus.cz/doku.php/manualy:treq#jak_citovat_treq


1. Není jasné, co přesně znamená údaj o „frekvenci“ lexémů ve slovníku Dictionnaire avec 

Bob – jedná se o počet hesel? Počet výskytů? (autorka používá termín „apparition“ – 

má na mysli „výskyt“, tedy „occurrence“)? Co znamenají hvězdičky u „datation“ (např. 

na str. 32-33)? A jaký je rozdíl mezi „enregistrement“ a „attestation“?  

2. U analýz na základě slovníku Treq je třeba upozornit na to, že hlavním obsahem korpusu 

InterCorp, který slouží jako základ pro Treq, není beletrie, jak autorka uvádí na str. 30, 

ale právní texty EU a texty překladů filmových titulků (které jsou pravděpodobně 

hlavním zdrojem uváděných substandardních ekvivalentů). Právě proto by bylo potřeba 

se podrobněji podívat na získané konkordance a vzít v úvahu zdroj výskytů – a tím např. 

i kvalitu překladu. Za analýzu by určitě také stálo porovnání získaných korpusových 

ekvivalentů s protějšky nabízenými překladovými slovníky. 

3. U dotazníkového šetření je metodologické představení provedeného výzkumu příliš 

stručné; pro danou problematiku je např. podstatný faktor věku respondentů (jaká 

věková kohorta ve vzorku převažuje?), a následně by bylo potřeba tento faktor uvést do 

souvislosti s pozorovanými tendencemi (hodnotí některé výrazy jako „vieilli“ zejména 

mladší respondenti? Nebo tam není žádná souvislost?) 

Právě posledně zmíněný bod je také zároveň symptomem obecnějšího problému zde 

posuzované práce: z předkládaných faktů, přehledů a tabulek nejsou dostatečně vyvozovány 

obecné závěry, které by přesahovaly pouhý výčet údajů, přestože v mnoha případech práce 

podobné interpretace určitě umožňuje. Bylo by ale nutné provést vzájemné porovnání a analýzu 

možných korelací jednak uvnitř jednotlivých kapitol (např. jak souvisí tendence pozorované 

ve slovnících argotu, v obecných slovnících a ve výsledcích dotazníkového šetření? Jsou 

tendence podobné, nebo naopak protichůdné? A proč?), jednak mezi jednotlivými 

analyzovanými lexémy (např. jsou tendence u zkoumaných lexémů podobné, nebo se naopak 

liší).  

 

Hodnocení: velmi dobře 

 

 

 

 

V Praze dne 19. 1. 2022     PhDr. Olga Nádvorníková, PhD. 


