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Posudek vedoucího práce 
 

Předložená bakalářská práce si v první fázi položila za cíl ozřejmit v hrubých rysech 
morfologické premisy feminizace činitelských jmen, ukázat na základní historické a 
sociolingvistické kořeny tohoto procesu, a to na pozadí situace ve Francii a dalších 
frankofonních zemích. Ve druhé – výzkumné – části se práce věnuje jednak porovnání 
výsledků průzkumu v denících Le Monde a le Soleil (Québec), jednak hodnocení 
dotazníkového průzkumu zaměřeného na několik klíčových přechýlených forem (présidente, 
députée, aj.). Musím zdůraznit, že dotazníkové věty byly sestaveny velmi umně a výsledky 
jsou poměrně přesvědčivé. 

Pokud jde o hodnocení obsahu, pak bych v první řadě zdůraznil, že teoretická část je 
poněkud poddimenzována v porovnání s částí experimentální, zejména pokud jde o 
morfologický aspekt feminizace. Celý proces feminizace je, zjednodušeně řečeno, střetem 
morfologického potenciálu moderní francouzštiny (s některými relikty předklasického a 
klasického období) se společenským tlakem posledních několika málo desetiletí na valorizaci 
postavení žen ve společnosti, která má svůj patrně nutný důsledek i v jazyce. Zde se mi zdá, 
že autorka ne zcela přesně zvážila sílu základních faktorů ve hře : morfologické variability / 
váhy některých historicky podmíněných skutečností (prestiž určitého povolání) / argumentů 
ve prospěch genericity (Francouzská akademie) / konkrétní politické situace ve Francii zhruba 
od konce minulého tisíciletí apod. Společenská prestiž určitých povolání tradičně blokovala 
proces feminizace (maître de conférence >maîtresse de conférence), nicméně i tato blokace se 
velmi rychle ztrácí. Neexistuje korelace mezi četností výskytu nositelek určitého povolání a 
prestiží – v tom je v práci mnoho nejasností, viz např. poznámku o chirurgienne na str. 32. 
Problém je v tom, zda v dnešní situaci ještě existuje (testovatelné) přesvědčení, zda 
nepřechýlený tvar (chirurgien) je genericky použitelný – pak je jedno, je-li žen 
vykonávajících toho povolání deset nebo několik stovek. Obdobná poznámka platí např. i o 
tvaru mairesse (str. 62) : výrazně vyšší výskyt této formy v listu Le Soleil rozhodně nelze 
pokládat za důsledek „vyšší míry pravomocí starostek v Québecu než ve Francii“, je to prostě 
důsledek regionální (diatopické) variantnosti francouzského jazyka. 

Některé přechýlené formy (např. poétesse/poètesse) jsou přitom staré, přičemž je 
velmi nesnadné zvážit tuto skutečnost v moderním jazyce, zvláště přihlédneme-li k poměrně 
nízkým výskytům (viz tabulku na str. 23), tedy porovnávat poétesse a třeba slovo députée. 

Nemohu rovněž nepoukázat na poměrně četné formulační neobratnosti – jen namátkou 
na str. 23 : „(…) došlo ke snížení počtu výsledků“. 

Přes všechny tyto nedostatky oceňuji zejména praktickou experimentální část, jejíž 
některé výsledky by mohly sloužit k dalšímu zkoumání, ať na korpusovém či dotazníkovém 
principu. 

Domnívám se, že práci lze hodnotit jako velmi dobrou. 
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