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Předložená diplomová práce dle mého názoru velmi zdařile postihuje hlavní problémy 
spojené s vyjádřením genericity v současné francouzštině, včetně historického exkursu (str. 46 
- 49). Celková struktura práce je velmi logická od přehledu základní literatury (kapitola 2) 
přes typologické úvahy až do experimentální část. Tu třeba zvláště ocenit, zejména pokud jde 
o konstrukci jednotlivých příkladů, byť celkový vzorek testovaných mluvčích není příliš 
rozsáhlý. 
K tomuto celkovému hodnocení připojím několik poznámek. 

a) Co se týkáSS hlavy syntagmatu (str.12-13), bylo by možné zmínit i generativistické 
pojetí, kdy je determinant součástí DP (determinanční fráze) a je vlastně nadřazen 
vlastnímu jmennému syntagmatu. Pro otázky genericity to však patrně není podstatné. 

b) Pokud jde o komparativní/konstrastivní srovnání generických konstrukcí mezi 
francouzštinou a dalšími jazyky (románskými, ale i češtinou), analýza ukázala 
pozoruhodný rozdíl v použití singuláru vs plurálu. (maladie de la vache folle vs nemoc 
šílených krav vs např. šp. enfermedad de las vacas locas). Autorčina hypotéza, že 
„singulár vyjadřuje genericitu platnou pro celý druh, tedy generalizuje, zatímco plurál 
v sobě nese pluralitu, která v daném případě neumožňuje generické čtení“ (atr. 57) je 
určitě obecně vzato správná, nicméně nevysvětluje, proč je tomu tak právě ve 
francouzštině a už nikoli třeba v geneticky příbuzných jazycích. U méně známých 
nemocí jsou někdy možné obě varianty : např. maladie du cheval gris vedle maladie 
des chevaux gris. To by nasvědčovalo tomu, že u syntagmat s vyšší/vysokou frekvencí 
výskytu možná dochází k určitému druhu lexikalizace, tedy vzniku kompozita 
s pevnou (figée) strukturou. 

c) Srovnání s  češtinou by mohlo nabídnout i vývojovou perspektivu užití 
členů/artikoloidů v různých evropských jazycích (viz např. Heine – Kuteva, The 
Changing Languages of Europe. OUP, 2006). V románských jazycích se determinant 
v generickém významu uplatnil až velmi pozdě (a někde ne zcela) a i čeština zatím 
nepřipouští artikoloid v tomto užití : (*Ta + Ø) kosodřevina se vyskytuje do 
nadmořské výšky 1200 metrů).  

 
Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 
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