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Sutixálne vzťahy v súčasnej francúzštině 

Cílem předkládané práce je zjistit, do jaké míry je v současné francouzštině neutralizován 
významový protiklad sufixů -age, -ment u deverbativních substantiv tvořených od stejného 
slovesného základu a zda přetrvávají tendence v rozlišování procesuálního a rezultativního 
významu v užití těchto deverbativ. 

Práce je rozdělena na dvě části: část teoretickou (str.6 - 20) a část praktickou (str.21 - 44). 
Teoretickou část tvoří první tři kapitoly zahrnující stručný přehled slovotvorných postupů 
v současné francouzštině spolu s dalšími prostředky obohacování slovní zásoby (str.6 - 8), 
dále charakteristiku tvorby deverbativních substantiv (str.9 - 11), zaměřenou posléze na 
deverbativní substantiva tvořená sufixy -age, -ment s následným zaměřením na deverbativa 
tvořená těmito sufixy od stejného slovesného základu (str. 12 - 20). V této poslední části 
autorka nejprve sleduje sufixy -age, -ment z diachronního hlediska s komentářem 
k lexikografickým dokladům u Furetiera, abbé Férauda a Littrého. Nakonec charakterizuje, na 
základě prostudované literatury, tvorbu a vlastnosti deverbativ na -age, -ment a významové 
vztahy těchto sufixů u deverbativních substantiv tvořených od stejného slovesného základu se 
zřetelem k protikladům typu základní význam I přenesený význam, k tranzitivitě slovesa, 
k reflexivnosti slovesa, k aktivnímu I pasívnímu chápání slovesného děje, atd. V této části 
autorka prokázala schopnost analýzy a srovnání různých lingvistických hledisek. Škoda, že ne 
vždy svá tvrzení dokládala odkazy ke konkrétním autorům, či odkazy neúplnými: 

- Byla bych očekávala odkazy ke konkrétním autorům již v přehledu slovotvorby. Výklad o 
kompozitech (str.7) a různých hlediscích lingvistů bylo možno rovněž podepřít odkazy ke 
konkrétním autorům. - U lexikografických dokladů k historii sufixů -age, -ment čerpaných 
z elektronických zdrojů nejsou bohužel uvedeny konkrétnější odkazy k přímým citacím: 
Féraud (str. 13), Littré (str. 16). - Bylo možno uvést, které slovníky považují substantiva typu 
.flaconnage (str. 15) za odvozená od substantiv. Rovněž tak bylo možno uvést odkaz 
k autorům, kteří považují deverbativní substantiva na -age, -ment, utvořená od stejného 
základu, za synonymní (str. 16). - K terminologii: postrádám alespoň vymezení termínů 
souvisejících se slovotvorbou -slovesný kmen, rovnokoreňová deverbativna substantiva. 

Cílem praktické části je zjištění, do jaké míry je neutralizován protiklad procesuálního a 
rezultativního významu u substantivních deverbativ na -age, -ment tvořených od stejného 
slovesného základu, popř. zda přetrvává tendence k rozlišení těchto významů. 

Z metodologických nástrojů vybrala autorka v konkrétním pořadí aktuální slovník 
francouzštiny, jazykové korpusy a dotazníkové šetření určené rodilým mluvčím. 

Ze slovníků vybrala Le Nouveau Petit Robert (2008). Svůj výběr zúžila na dvojice deverbativ 
na -age, -ment odvozených od tranzitivních sloves označujících činnosti, u nichž je možné 
určit proces i výsledek činnosti vyjádřené základovým slovesem. Dospěla k výsledné skupině 
dvojic synonymních deverbativ, převážně specializovaných výrazů z oblasti průmyslu, 
zemědělství. Další kroky svědčí o promyšlené metodě, jíž se autorka snaží dobrat odpovědi na 
své otázky: Výběr nejfrekventovanějších dvojic deverbativních substantiv na -age, -ment 
s využitím francouzské verze internetového vyhledávače Google, zjištění komunikativních 
oblastí a kontextů, v nichž se dané dvojice deverbativ užívají. Autorka zde dospěla ke zjištění, 
že deverbativní substantiva z konkrétnich dvojic jsou užívána odlišně v různých 
komunikativních oblastech a kontextech. 



Druhý nástroj, jazykové korpusy, posloužil ke sledování současné tendence v používání 
deverbativních substantiv na -age, -ment v jejich procesuálním a rezultativním významu -
v žurnalistických textech z období 1997 - 2009 (databáze Europressse) a v literárních textech 
z období 1990 - 2008 (korpus Frantext). Výsledky, jež vyplynuly z tohoto výzkumu, srovnala 
autorka následně s výsledky dotazníkového šetřeni provedeného u 50 rodilých mluvčích. 

V rámci daných možností výzkumu autorka uvádí tyto výsledky: vyšší frekvenci užití i větší 
produktivnost sufixu --age ve významu procesuálním i rezultativním a percentuálně vyšší 
počet užití deverbativních substantiv na -ment v rezultativním významu. V závěru autorka 
potvrzuje neutralizaci protikladu procesuálního a rezultativního významu u deverbativních 
substantiv na -age, -ment s tím, že cit pro rezultativní význam deverbativ na -ment u rodilých 
mluvčích přetrvává. 

U výsledkU svého zkoumání autorka sama poukazuje na dva faktory, které výrazně ovlivnily 
výběr dvojic deverbativních substantiva následně i hodnocení respondentů: frekvenční 
hledisko zaměřené na užití v běžné komunikaci a oblasti dané rámcem jazykových korpusů. 
Výběr i výsledky by byly patrně odlišné, kdyby excerpce probíhala v rámci odborných textů 
konkrétních specializovaných oblastí a pochopitelně specializovaných respondentů 
v dotazníkovém šetření. 

Práce je napsána ve slovenském jazyce. Provázejí ji slovenské, francouzské a anglické 
résumé. Seznam použité literatury, vedle slovníků, slovníkových hesel a tří titulů o 
slovotvorbě, odkazuje k elektronickým zdrojům (jazykovým korpusům a slovníkům). 
Postrádám alespoň jednu slovenskou I českou lingvistickou práci z dané oblasti. Práci 
doplňují dvě funkční přílohy - dotazník pro rodilé mluvč~ přehled výsledků výzkumu. 

Předkládaná práce je zejména ve své praktické části zdařilá metodologicky i zpracováním 
výsledků. Splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě. 
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