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                            Generické užití členů ve francouzštině 

 

Zuzana Čapková si vybrala ke zpracování téma genericity ve 
francouzském jazyce se zaměřením na člen určitý a neurčitý s cílem syntetizovat 
a interpretovat dosavadní poznatky v dané problematice, a na základě výsledků 
jazykových testů též přinést nové poznatky pro stanovení hranic generického 
užití daných determinantů. 

Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou.  
          Teoretická část zahrnující tři kapitoly se v 1.kapitole věnuje vymezení 
determinantů, jejich klasifikacím ve vztahu k jazykovému systému současné 
francouzštiny, základním pojmům kategorie členů (referenční funkce, extenze – 
intenze) a užití členů, jež chápe autorka ve shodě s D.Leeman jakožto užití 
referenční a užití pojmové. 

2. kapitola teoretické části je věnována generickému užití členů ve vývoji 
studia determinantů. Autorka vycházejíc z francouzské lingvistické tradice 
předkládá napřed obecný koncept genericity od teorie G.Guillauma (article 
d´extension – article ponctuel) přes pojetí sémanticko-komunikativní  
P.Charaudeaua (valeur d´actualisation - valeur d´énonciation), Grevissovo 
chápání členu jakožto „minimálního determinantu“, až k pojetí Grammaire 
méthodique du français dělící užití determinantů z hlediska reference (référence 
générique – référence particulière) a k pojetí gramatiky autorů Wagner – 
Pinchon určujícímu platnost členů v opozici valeur généralisante – valeur 
particularisante.  Ve druhé části 2.kapitoly se autorka věnuje dílčím aspektům 
genericity a ve třetí části se zaměřuje na ucelené teorie zkoumající schopnost 
členů vyjadřovat genericitu , jako např. teorie  N.Furukawy definující genericitu 
jako „non référentialité“, teorie  F.Corblina založená na kontextuální 
ne/závislosti generických členů ,  „généralité a généricité“ rozlišovaná teorií 
H.Curata, a teorie D.Leeman charakterizující genericitu členů jakožto genericitu 
„a priori“. Autorka v dílčím shrnutí komentovaných teorií konstatuje, že 
generické užití lze chápat jako zvláštní případ nespecifického užití členů.  
Jestliže generické užití členu určitého je závislé na kontextu, u členu neurčitého 
to neplatí. Člen  určitý v sg a člen určitý v pl lze vnímat jako typicky generické 
členy, člen neurčitý un vyjadřuje genericitu pouze v omezených případech. 
Z hlediska výkladu genericity ve smyslu druhu, člen určitý v sg je schopný 
vyjadřovat druh v jeho obecnosti, vlastnost vztahující se na druh jako takový, na 
rozdíl od členu neurčitého. Člen určitý v pl pak vyjadřuje vlastnost společnou 
všem členům druhu. 



3.kapitola teoretické části představuje, na základě výše uvedeného 
rozboru, vlastní vymezení syntaktických a sémantických vlastností generického 
užití členů, z něhož pro autorku vyplývá odlišné pojetí genericity u členu 
určitého v sg/pl a členu neurčitého un a dále následující hypotézy:  
- záleží na okolnostech, za kterých se genericita vyskytuje; 
-  genericita je přirozenější určitému členu v sg (představuje druh jako celek);  
- interpretace generických vět závisí nejvíce na generickém přísudku. 

Tyto hypotézy pak autorka ověřuje v praktické části (4.kapitola) na 
základě analýzy modelových vět jazykových testů předložených formou 
dotazníkového šetření 20 rodilým mluvčím s cílem formulovat obecnější 
pravidla o užití generik ve francouzštině. Dotazník rozdělený na tři části slouží 
k posouzení trojic modelových vět z hlediska gramatičnosti a smyslu výpovědi a 
dále z hlediska vnímání rozdílů mezi třemi typy generik rodilými mluvčími. 
Výsledky jazykových testů potvrdily, že o generickém užití členu rozhoduje 
význam, na který je člen schopen odkazovat, a syntaktická funkce nominálního 
syntagmatu, jehož je člen součástí (str.61). Autorka upozorňuje, že generické 
nominální syntagma se vyskytuje nejčastěji na pozici podmětu. Generické věty 
mohou obsahovat několik generických přísudků, avšak analýza výsledků 
nepotvrdila hypotézu, že by interpretace generických vět závisela nejvíce na 
generickém přísudku. Generická interpretace výpovědi se však odvíjí významně 
od sdílených znalostí (connaissance partagée) účastníků komunikace. 

V závěru vyhodnocení výsledků testů autorka připojuje kapitolku 
věnovanou srovnání s češtinou (str.59), jazykem typologicky odlišným, v němž 
kategorie členu neexistuje a vyjadřování určenosti se realizuje jinými 
jazykovými prostředky. 

Diplomovou práci doprovází francouzsky psané Résumé, anglické a české 
shrnutí a seznam literatury autorů frankofonních, severských, německých a 
českých. 
 
Dotazy a připomínky: 
1) Nezaměňovat v českém překladu francouzského textu slova lingvistický a 
jazykový:  
- francouzskému spojení unité linguistique (str. 13,pozn.23) odpovídá v češtině 
spojení jazyková jednotka; 
- podobně lingvistické testy (např.str.6,61) a na téže straně jazykové testy 
(str.61); 
- spojení échanges linguistiques (str.27, pozn.84) odpovídá v češtině spojení 
jazyková komunikace. 
2) U klasifikace determinantů bylo možno uplatnit též hledisko sémanticko-
komunikativní rozlišující identifiants – quantifiants. 
3) Dotaz:  Je možno u členu neurčitého un postihnout rovněž jeho generické 



užití v uvádění předmětu řeči jakožto reprezentanta charakteristických vlastností 
členů třídy (např. Un garçon ne pleure pas.) ? 

Diplomová práce Zuzany Čapkové svým zpracováním obsahově, 
formálně, jazykově i terminologicky přesahuje rámec požadavků kladených na 
diplomovou práci. Autorka prokázala systematický vhled do zkoumané 
problematiky, schopnost analýzy, závěrečné syntézy a interpretace výsledků 
výzkumu. 

Práci Zuzany Čapkové hodnotím známkou výborně, doporučuji ji 
k obhajobě a v této podobě ji též doporučuji jako rigorózní práci předkládanou 
k dosažení titulu PhDr. 
 
 
 
 
V Praze, 11.srpna 2013                                               PhDr. Hana Loucká 
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