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Anotace  

Tato diplomová práce se zabývá generickým užitím členů ve francouzském jazyce. Práce je 

rozdělena na teoretickou a praktickou část. Po uvedení do širší problematiky determinantů je 

převážná část práce zaměřena na vyjadřování genericity ve francouzštině pomocí členu 

určitého v jednotném a v množném čísle a pomocí neurčitého členu v jednotném čísle. 

Nejprve je studován dosavadní výzkum generického užití členů, jsou zde prezentovány různé 

přístupy a hlavní teorie, poté je koncipována vlastní syntaktická a sémantická interpretace 

genericity, která je následně ověřována v praktické části práce spočívající v analýze 

modelových vět.  

 

Abstract  

This Diploma thesis deals with the generic use of articles in the French language. It is divided 

into the theoretical and the experimental part. After the broader introduction into the issue of 

determinants, the most important part of the work treats genericity expressed in French by   

the definite article in singular and plural as well as by the indefinite article in singular. Firstly, 

the existing research on the subject of generic articles is studied, including the presentation of 

various approaches and principal theories, then is formulated proper syntactic and semantic 

interpretation of genericity which is finally verified in the experimental part of the thesis 

based on the analysis of model sentences. 

 

Annotation  

Ce mémoire de Master traite l´emploi générique des articles dans la langue française. Il est 

divisé en deux parties – théorique et expérimentale. Après une introduction générale               

à la problématique des déterminants, la partie prépondérante est concentrée sur l´expression 

de la généricité en français au moyen de l´article défini du singulier et du pluriel aussi que de 

l´article indéfini du singulier. D´abord, une recherche existante sur les articles génériques est 

étudiée, les différentes approches et les principales théories sur la généricité y sont présentées, 

ensuite la propre interprétation syntaxique et sémantique de la généricité est conçue qui est 

enfin vérifiée dans la partie expérimentale fondée sur l´analyse des propositions créées dans   

le but de la recherche. 
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Úvod 

Jako téma diplomové práce jsem si zvolila generické užití členů ve francouzštině, s kterým se 

setkáme např. ve větě La souris est un rongeur. (Myš je hlodavec.). K sepsání této práce mě 

vedla jednak osobní motivace hlouběji porozumět složitému lingvistickému jevu, kterým 

členy bezesporu jsou, jednak snaha osvětlit danou problematiku primárně českému publiku, 

ať už se jedná o běžné zájemce o francouzský jazyk, kterým bych tímto mohla usnadnit 

používání členů v praxi, nebo o studenty filologických či pedagogických oborů, u kterých by 

navíc předkládaná práce mohla vzbudit zájem o detailnější studium determinantů. Odborníky 

z akademických řad bych ráda upozornila na mezeru ve výzkumu a případně inspirovala 

k verifikaci a rozšíření mých závěrů. Právě skutečnost, že dosud neexistuje detailnější práce 

na toto konkrétní téma, se stala i pro mě výzvou. Jak jsem se sama přesvědčila v pozici 

učícího se subjektu i jako lektorka francouzštiny, jsou to právě členy, které působí při 

osvojování cizího jazyka nerodilým mluvčím značné potíže. I když mezi determinanty 

schopné vyjadřovat genericitu ve francouzském jazyce jsou řazeny kromě členů i další 

determinanty, např. zájmena tout a chaque (Leeman 2004: 106), předmětem této práce bude 

pouze analýza členů určitého a neurčitého v jednotném čísle a členu určitého v množném 

čísle. 

 

Práce je rozdělena na dvě hlavní části - teoretickou a praktickou. Nejprve uvádím možné  

klasifikace determinantů a zařazuji je do jazykového systému současné francouzštiny 

(kapitola 1). V druhé kapitole představuji kromě obecného konceptu genericity několik dle 

mého názoru klíčových pohledů na schopnost členů vyjadřovat genericitu ve francouzštině 

(ucelené teorie D. Leeman, G. Kleibera, F. Corblina, H. Curata a N. Furukawy). Ve třetí 

kapitole se na základě prostudování předchozích teorií pokusím o vlastní vymezení 

syntaktických a sémantických vlastností generického užití členů. Čtvrtá kapitola představuje 

praktickou část diplomové práce. S využitím lingvistických testů budu analyzovat genericitu 

v praxi, syntéza teoretické a praktické části výzkumu poslouží následně ke konečnému 

stanovení hranic generického užití vybraných determinantů
1
. Při studiu materiálu, který je 

základem teoretické části diplomové práce, jsem se mnohokrát setkala s tím, že autoři často 

srovnávají studovaný jazyk se svou mateřštinou, a jelikož používání členů není 

charakteristické pro každý jazyk, poslední, pátá kapitola bude zamyšlením nad vyjadřováním 

genericity ve francouzském a českém jazyce, tudíž nabízí další možnosti, jak lze na tuto 

                                                 
1
 Testy jsou uvedeny v příloze. 
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problematiku nahlížet. Věřím, že český čtenář ocení komparativní analýzu i proto, že 

s osvojováním francouzštiny je českým studentům vždy zdůrazňován význam členů v tomto 

jazyce na rozdíl od češtiny.  

 

Tato práce neaspiruje na to, aby se stala všepojímající studií, neboť by kvůli omezenému 

rozsahu diplomové práce nabízela pouze povrchní závěry, ale klade si za cíl srozumitelným   

a přehledným způsobem pojmout danou problematiku - zmapovat dosavadní poznatky           

o generickém užití členů určitého v singuláru a plurálu a neurčitého v singuláru, jenž povedou 

k formulaci vlastních hypotéz, které budou ověřeny v experimentální části práce. Domnívám 

se, že pro pochopení užití členů v současné francouzštině je nutné studovat rovněž historický 

vývoj členů z latinského základu, který by mohl napovědět skutečný význam generika. Budu 

zkoumat, zda je generikum spíše singulár či plurál, kterému ze tří členů je vyjadřování 

genericity vlastní (pokud je vůbec možné takovou hypotézu vyslovit), a zda lze stanovit jakési 

univerzální generické věty, neboli situace, při kterých se jedná vždy o generické užití. 

 

Vzhledem k úzce vymezenému tématu jsem se od začátku potýkala s nedostatkem zdrojů 

zaměřených primárně na genericitu členů. Podstatnou část materiálu nutného k nastudování 

tématu se mi podařilo získat během dvousemestrálního pobytu na Université Michel de 

Montaigne Bordeaux 3, kde jsem téma rovněž konzultovala s prof. Violaine Giacomotto-

Charra, nynější ředitelkou sekce Département des Lettres, jejíž cenné rady týkající se 

doporučené literatury mi v mnohém usnadnily práci a staly se důležitým odrazovým můstkem 

pro uskutečnění výzkumu, který vedl k sepsání diplomové práce. Ačkoliv jsou determinanty 

hojně studovanou oblastí francouzské gramatiky a nechybí v žádné přehledové gramatice, ve 

většině případů je o generickém užití členů pojednáno spíše okrajově. V teoretické části 

vycházím předně z několika „grammaires de référence“ (Le bon usage, Grammaire 

méthodique du français, Grammaire du français classique et moderne apod.). Kromě autorů, 

kteří napsali monografii věnovanou determinantům (D. Leeman, F. Corblin, G. Kleiber, M. 

Galmiche, H. Curat, M. Gross), budu čerpat rovněž z monotematických čísel časopisů 

Langages a Langue française vydaných v 80. letech (o problematice determinantů 

pojednávají tři speciální čísla - Langue française z roku 1983 s podtitulem Grammaire et 

référence, o dva roky později časopis Langages vydal speciální číslo s názvem Générique et 

généricité a v roce 1989 vydání pojmenované Détermination, énonciation, référence). Pro 

účely této práce jsem analyzovala také tři články ze sborníku Déterminants: syntaxe et 

sémantique vydaného pod vedením J. Davida a G. Kleibera v roce 1986, který obsahuje 
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příspěvky z Mezinárodní jazykové konference konané v roce 1984 Fakultou filozofie              

a humanitních studií v Metách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

1. Vymezení předmětu práce 
Tato práce se věnuje generickému užití členů patřících do skupiny tzv. determinantů. Ve 

francouzském jazyce neexistuje jednotný přístup v chápání determinantů. Vysvětluji si to 

různorodostí tohoto slovního druhu. V české lingvistické terminologii se setkáme s pojmem 

determinátor definovaným jako „lexém různé slovnědruhové příslušnosti (obv. člen, 

demonstrativum, popř. i adjektivum aj.), který v kombinaci zvl. se substantivem vymezuje 

jeho platnost a význam“ (Leeman 2004: 231). Členy činí problémy nerodilým mluvčím, je 

třeba si ale uvědomit, že i děti, jejichž mateřským jazykem je francouzština, se musí naučit 

začlenit členy do větné struktury své promluvy, a to od malička. Považuji za zajímavé, že 

„některé funkce determinantů si dítě neosvojí dříve než před desátým či jedenáctým rokem. 

Dítě tohoto věku strávilo více jak polovinu svého života učením se psané sémiologii svého 

jazyka a již plynně čte a píše
2
“ (Curat 1999: 20). Tento poznatek jen potvrzuje složitost zde 

studovaného jevu. 

1.1 Determinanty ve francouzském jazykovém systému 

1.1.1 Klasifikace determinantů 

Abych doložila komplexnost problematiky determinantů, uvádím několik odlišných způsobů 

jejich třídění. O novém pohledu na členy a determinanty obecně svědčí skutečnost, že na 

rozdíl od tradičního pojetí, které rozděluje determinanty do dvou tříd: articles (člen určitý, 

neurčitý a dělivý) a adjectifs déterminatifs (přivlastňovací, ukazovací, neurčitá, tázací, 

zvolací, vztažná zájmena nesamostatná a číslovky), moderní gramatika z nich vytvořila 

jedinou třídu zahrnující articles a adjectifs, viz Leeman (2004: 29). Grammaire méthodique 

du français dělí determinanty na dvě velké skupiny: determinanty určité a neurčité. Člen 

určitý (le, la, les) spolu s ukazovacím (ce, cette, ces) a přivlastňovacím determinantem (mon, 

ton, son…) patří do první skupiny. Člen neurčitý (un, une, des) řadíme do skupiny neurčitých 

determinantů stejně jako dělivý člen (du, de la), determinanty zvané neurčité (certain(s), tout, 

chaque, quelque(s), plusieurs, n´importe quel, aucun, nul, etc.), dále determinanty záporné 

(aucun, nul, pas un, etc.), tázací, zvolací a vztažné (quel, lequel) (Riegel et al. 2009: 279). 

Grammaire du français classique et moderne rozděluje determinanty do dvou tříd na 

determinanty specifické a komplementární. Do specifických determinantů patří členy, 

posesiva a demonstrativa. Charakterizuje je jako „předklonky (proklitika). Jsou umísťovány 

vždy před substantivem, a jelikož nemají vlastní přízvuk, vytvářejí spolu se substantivem 

                                                 
2
 certaines fonctions des déterminants n´étaient pas maîtrisées avant l´âge de dix ou onze ans. L´enfant de cet âge 

a passé plus de la moitié de sa vie à étudier la sémiologie écrite de sa langue, et déjà lit et écrit couramment. 
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nebo substantivem doprovázeným přívlastkem skutečnou fonetickou jednotku
3
“ (Wagner, 

Pinchon 1962: 44). Ke komplementárním determinantům se řadí číslovky, nesamostatná 

zájmena neurčitá, tázací a zvolací. Jejich význam spočívá v tom, že „přinášejí substantivům 

proměnlivé a odstínované charakteristické rysy, které upřesňují substantiva tím, že je doplňují 

specifickými determinanty
4
“ (ibid.: 45). Srov. Gross (2012: 154), který rozlišuje čtyři 

základní skupiny determinantů: déterminants affirmatifs, négatifs, interrogatifs a exclamatifs. 

Pro tuto práci je relevantní především první skupina rozdělená na sedm podskupin: les 

quantifieurs, les définis
5
, les indéfinis, le partitif, l´article zéro, les génériques, les intensifs. 

Stojí za povšimnutí, že pro determinanty, které slouží k vyjadřování genericity, vyčlenil Gross 

zvláštní podskupinu les génériques, kam řadí kromě členu určitého v singuláru a plurálu (le, 

la, les) a členu neurčitého v singuláru (un) dále jen nesamostatná ukazovací zájmena ce, ces 

(Gross 2012: 155). Srov. Grammaire rénovée du français (Wilmet 2007: 143). Členy jsou 

v ní řazeny ke kategorii quantifiants transversaux, které spolu s quantifiants sectoriels             

a numéraux tvoří celou skupinu. Z morfologického hlediska rozlišuje čtyři typy členů: zéro, 

le, un a de.  

 

Grammaire textuelle du français nepracuje s pojmem determinanty, avšak rovnou používá 

termín členy pro „morfémy, jejichž funkcí v textu je dát podstatná jména do vztahu 

s ostatními lingvistickými znaky a vytvořit tak mezi nimi vztah determinace
6
“ (Weinrich 

1989: 201). Rozlišuje u nich dvě podtřídy – articles simples a articles spécifiques. Členy 

jednoduché (articles simples) tvoří binární dvojice členů anaforického (člen určitý)                 

a kataforického (člen neurčitý) lišící se způsobem odkazování, zatímco anaforický „odkazuje 

posluchače na předchozí informaci
7
“, kataforický na informaci, která následuje (ibid.: 201). 

Hovoří o „směru (informace získané předtím či poté), ve kterém musí posluchač hledat 

determinanty vhodné k určování podstatného jména
8
“ (ibid.: 227). Druhá podtřída (articles 

spécifiques) zahrnuje article démonstratif, article possessif, article numéral a article 

                                                 
3
 proclitiques. Ils se placent toujours avant le substantif et, n´ayant pas d´accent propre, ils constituent avec lui ou 

avec le groupe adjectif épithète + substantif une véritable unité phonétique. 
4
 apportent aux substantifs des caractérisations variées et nuancées qui précisent en les complétant celles des 

déterminants spécifiques. 
5
 Mezi determinanty určitými (les définis) kromě klasického trojúhelníku démonstratif, possessif a défini 

rozlišuje skupinu déterminant le-Modif, kam patří vztažná věta, přívlastek neshodný, adjektivum nebo tvar 

pronominální povahy. 
6
 morphèmes dont la fonction dans le texte est de mettre des noms en relation avec d´autres signes linguistiques 

et d´établir ainsi entre eux une relation de détermination.  
7
 renvoie l´auditeur à une pré-information  

8
 direction (pré-information ou post-information) dans laquelle l´auditeur doit rechercher les déterminants 

appropriés au nom à déterminer  
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sommaire
9
, případně articles interrogatifs a exclamatifs. Specifičnost této podtřídy spočívá 

v tom, že „mluvčí může specifikovat poučení, které v sobě nese člen, aby dal posluchači 

přesněji najevo, v které oblasti pre-informace nebo post-informace bude muset hledat 

determinanty
10

“ (ibid.: 227). 

1.1.2 Aktualizace podstatného jména 

Determinant je tzv. aktualizátor, neboť jeho základní funkce spočívá v tom, že „se přidává 

k podstatnému jménu, aby ho aktualizoval, aby mu umožnil se realizovat ve větě, obzvláště 

ve funkci podmětu
11

“ (Gevisse, Goosse 2007: 737). Srov. Leeman (2004: 33), která rozlišuje 

dvě funkce charakteristické pro determinanty: 

 

každý determinant nejen kvantifikuje podstatné jméno (to znamená, že označuje jeho extenzitu, 

konkrétní extenzi, neboli rozsah významu, který má v řeči, kde se objevuje), ale rovněž ho charakterizuje (to 

znamená, že ho ukazuje pod určitým světlem, určitým způsobem ho prezentuje tím, že mu přiděluje tu či onu 

vlastnost)
12

. 

 

Pod kvantifikací podstatného jména si představíme rozsah významů, které může jméno 

zahrnovat. Pokud přiznáme determinantům charakterizující funkci, zbavíme je tímto nálepky 

druhotného postavení. Tento názor se v práci pokusím obhájit. Domnívám se, že členy 

skutečně nemalou měrou rozhodují o významu nominálního syntagmatu. Je možné 

porovnávat jednotlivé druhy determinantů podle jejich role, viz Charaudeau (1992: 163 – 

164):  

i přes společné morfologické a syntaktické vlastnosti mají různé determinanty odlišné sémantické role. 

Z tohoto důvodu s nimi nelze pracovat jako s jednou třídou. Bude tedy třeba rozlišovat členy, které slouží 

k aktualizaci, posesiva vyjadřující závislost, demonstrativa sloužící k ukazování a neurčité determinanty, které 

kvantifikují nebo identifikují
13

.  

 

                                                 
9
 tuto skupinu dále dělí na articles d´estimation, articles de comparaison a articles de totalisation, kam lze 

přiřadit výrazy typu beaucoup de, moins de, tout le apod. (Weinrich 1989: 262 – 270). 
10

 le locuteur peut spécifier l´instruction portée par l´article afin d´indiquer plus précisément à l´auditeur dans 

quel secteur de la pré-information ou de la post-information il devra chercher les déterminants du nom.  
11

 se joint à un nom pour l´actualiser, pour lui permettre de se réaliser dans une phrase, particulièment dans la 

fonction sujet  
12

 tout déterminant non seulement quantifie le nom (c´est-à-dire donne l´indication de son extensité : l´extension 

particulière qu´il a dans le discours où il apparaît) mais aussi le caractérise (c´est-à-dire le montre sous un certain 

jour, le présente d´une certaine manière en lui conférant telle ou telle propriété).  
13

 malgré des propriétés morphologiques et syntaxiques communes, ces divers déterminants ont des rôles 

sémantiques différents les uns des autres. Pour cette raison, on ne peut les traiter comme appartenant à une même 

classe. Il faudra donc distinguer  l´article qui sert à actualiser, le possessif qui sert à exprimer la dépendance,    

le démonstratif qui sert à désigner, et les indéfinis qui servent à quantifier ou à identifier.  
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Člen slouží často jako výchozí skupina při klasifikaci determinantů. Le Bon usage ho 

považuje za „déterminant minimal“, neboť ostatní skupiny determinantů obsahují ve svém 

významu:  

 

doplňující informaci: umístění (demonstrativa), vztah k jedinci či věci (posesiva), číslo (číslovky), 

neupřesněné množství apod. (neurčité determinanty), kladení otázky spočívající na podstatném jménu (tázací), 

vyjádření se k realitě označované podstatným jménem se vzrušením (zvolací) nebo podstatné jméno bylo již 

vyjádřeno ve větě (vztažná zájmena)
14

 (Grevisse, Goosse 2007: 738). 

 

Podobně vymezuje členy vůči přivlastňovacím a ukazovacím zájmenům Grammaire du 

français classique et moderne, která uvádí, že člen je: 

 

specifický determinant substantiva ve všech případech, kdy není ospravedlněno použití posesiva či 

demonstrativa z důvodu významového či stylistického. Na rozdíl od těchto dvou nesamostatných zájmen, která 

mají konkrétní hodnotu, člen přináší substantivu determinaci spíše abstraktní. Obecně označuje, jakým 

způsobem či z jakého hlediska je představena osoba či věc evokovaná pomocí substantiva
15

 (Wagner, Pinchon 

1962: 89).  

1.1.3 Hlava syntagmatu 

Zatímco dříve byla determinantům přisuzována podřadná role pouhého doprovázejícího 

morfému, poznatky získané během posledních několika desetiletí ukázaly, že jejich užití je 

pro význam podstatného jména mnohem důležitější. Souhlasím s Leeman (2004: 13), že 

„determinant není pouhá forma bez významu
16

“. Determinant je spolu se substantivem 

součástí syntaktického celku nejčastěji označovaného nominální syntagma (syntagme 

nominal) či nominální skupina (groupe nominal). S významem determinantů souvisí i diskuze 

týkající se hlavy, neboli jádra SN (příp. GN). Obecně se má za to, že „hlava syntagmatu je 

pilíř, kolem kterého se utváří skupina
17

“ (Leeman 2004: 56). Všichni lingvisté se neshodují na 

tom, zda je určujícím prvkem podstatné jméno či determinant. Přestože převažuje představa, 

že vedoucí roli má v syntagmatu substantivum, srov. Martinet (1979: 39), který uvádí, že 

                                                 
14

 une indication supplémentaire: une localisation (démonstratif), un rapport avec un être ou une chose 

(possessif), un nombre (numéral), une quantité imprécise, etc. (indéfini), le fait que l´on pose une question 

portant sur le nom (interrogatif) ou qu´on manifeste un sentiment vif à propos de la réalité désignée par le nom 

(exclamatif) ou que le nom a déjà été mentionné dans la phrase (relatif). 
15

déterminant spécifique du substantif dans tous les cas où l´emploi d´un adjectif possessif ou démonstratif ne se 

justifie pas par une raison de sens ou de style. A la différence de ces deux adjectifs qui ont une valeur concrète, 

l´article apporte au substantif une détermination plutôt abstraite. D´une façon générale, il indique de quelle 

manière ou sous quel aspect se représente la personne, la chose évoquée par le substantif. 
16

 le déterminant n´est pas une simple forme sans signification. 
17

 la tête est le pivot autour duquel se structure le groupe.  
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„aktualizátory se pravidelně objevují v čele nominálního syntagmatu
18

“. Proti dlouho 

přežívající tezi o jejich podružnosti mluví i fakt, že ne/užití determinantů výrazně ovlivňuje 

smysl výpovědi. Z hlediska role, kterou slovní druhy hrají ve větě, jsou determinanty 

gramatickými jednotkami (morfémy), protože ve větě nemůžou stát samostatně, „nedisponují 

okamžitě smyslem samy  o sobě
19

“ (Leeman 2004: 12), jsou pomocnými slovy, tzv. „mots 

outils“, avšak sémanticky ovlivňující doprovázený lexém.  

1.2 Kategorie členů 

Slovo člen je odvozeno z latinského articulus (fr. article), ve francouzštině bylo poprvé 

doloženo v roce 1350. Dictionnaire de la langue française: lexis ho definuje jako „gramatický 

termín označující determinanty substantiva, které se umísťují před podstatná jména a označují 

jejich určitou či neurčitou hodnotu, často také jejich číslo nebo rod
20

“ (Dubois 1992: 114). 

Restrikce zahrnující pouze substantiva je zjednodušující, neboť determinanty nemusejí být 

součástí výlučně nominálních syntagmat, je nutné připomenout, že „determinant přeměňuje 

jakékoliv slovo, jakoukoliv složku (syntagma, moném, písmeno apod.) v podstatné jméno
21

“ 

(Grevisse, Goosse 2007: 737).  

1.2.1 Referenční funkce 

Funkční gramatika vysvětluje, že „podstatné jméno je obvykle doprovázeno monémem z této 

třídy [členů], jehož nepřítomnost bývá výjimkou. Z toho důvodu se předpokládá, že tyto 

jednotky mají aktualizující hodnotu
22

“ (Martinet 1979: 39). Důležité je definovat                

tzv. referenci (référence): 

 

reference je vztah mezi lingvistickou jednotkou a jejím referentem (předmětem řeči, konceptuální 

kategorií předmětu vyskytujícího se na světě, který je označen lingvistickou jednotkou). Prostřednictvím 

lingvistických jednotek vstupuje výpověď do referenčních vztahů, to znamená, že lingvistické jednotky odkazují 

na svoje předměty řeči (jedince, činnosti, vlastnosti apod.) v situaci, ve společně sdílené znalosti či v jazykovém 

kontextu
23

 (Loucká 2005: 24).  

 

                                                 
18

 les actualisateurs viennent régulièrement en tête du syntagme nominal.  
19

 n´ont pas de sens immédiatement disponible.  
20

 terme grammatical désignant les déterminants du substantif qui se placent devant les noms et indiquent leur 

valeur définie ou indéfinie, et souvent leur nombre ou leur genre.  
21

 le déterminant transforme n´importe quel mot, n´importe quel élément (syntagme, monème, lettre, etc.) en 

nom. 
22

 un nom est normalement accompagné d´un monème de cette classe [des articles], l´absence d´un tel monème 

étant l´exception […]. C´est pourquoi on estime que ces unités ont une valeur actualisatrice. 
23

 la référence est une relation entre l´unité linguistique et son référent (= l´objet de parole, catégorie 

conceptuelle d´un objet du monde qui est désigné par l´unité linguistique). Par les unités linguistiques, l´énoncé 

entre dans les relations référentielles, c.-à-d. les unités linguistiques réfèrent à leurs objets de parole (êtres, 

activités, qualités, etc.) dans la situation, dans la connaissance partagée, dans le contexte linguistique. 
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Z toho vyplývá, že „prioritní záležitostí u jazyka zůstává referenční funkce (mluvíme, 

abychom něco řekli o někom či něčem), kterou komunikační akt prodlužuje                             

a institucionalizuje
24

 (Grevisse, Goosse 2007: 33). Platí, že: 

 

referenční funkce (rovněž označovaná jako kognitivní či výpovědní) umožňuje vyvolat vše, co vytváří 

kontext komunikace chápaný jako nekonečný prostor protihodnot jazykových znaků a jejich kombinací, tedy 

reálných referentů, možných či imaginárních jako jsou bytosti, věci, vlastnosti, události apod.
25

 (Riegel et al. 

2009: 4). 

 

M. Riegel přiděluje jazykům „dimension fondamentalement référentielle“: 

 

ať se jedná o morfologické, syntaktické či sémantické hledisko, chování jednotek a konstrukcí je více či 

méně zatíženo vztahy (někdy dost složitými), které jim přisuzují segmenty pocházející z reality. Gramatika 

deiktických a anaforických výrazů by se značně omezila na pár věcí, pokud bychom nedbali základních 

referenčních vlastností, které podmiňují jejich užití
26

 (Riegel 1983: 3). 

 

Galmiche upozorňuje na „ambiguïtés référentielles“: 

 

  abychom odkazovali, je třeba pouţít větu, tímto vytváříme vztah mezi slovy a událostmi, jedinci a 

předměty, které musejí být identifikovány jako takové účastníkem promluvy v určité situaci, aby větu mohl 

pochopit
27

 (Galmiche 1983: 60). 

1.2.2 Extenze a intenze 

Na členy je možné nazírat z pohledu ne/určitosti, kterou označují u substantiv (valeur définie 

ou indéfinie), lze jim rovněž přisoudit označení „nominální morfémy“ (morphèmes 

nominaux), jelikož „členy jsou morfémy, jejichž funkce v textu je dát do vztahu jména 

s jinými lingvistickými znaky a vytvořit mezi nimi vztah determinace
28

“ (Weinrich 1989: 

203). Jejich roli můžeme ve francouzštině vysvětlit také pomocí pojmů „extension“                

                                                 
24

 l´enjeu prioritaire du langage demeure la fonction référentielle (on parle pour dire quelque chose à propos de 

quelqu´un ou quelque chose), que l´acte de communication prolonge et institutionnalise.  
25

 la fonction référentielle (également dite cognitive ou dénotative) permet d´évoquer tout ce qui forme              

le contexte de la communication entendu comme l´univers infini des contreparties des signes langagiers et de 

leurs combinaisons, donc des référents réels, possibles ou imaginaires: êtres, objets, propriétés, évènements, etc.  
26

 que le point de vue soit morphologique, syntaxique ou sémantique, le comportement des unités et des 

constructions est plus ou moins largement hypothéqué par les relations, parfois complexes, qui leur associent des 

segments de la réalité. La grammaire des expressions déictiques et anaphoriques se réduirait à peu de choses si 

l´on négligeait les coordonnées référentielles qui conditionnent leur emploi. 
27

 pour référer, il faut utiliser une phrase et ce faisant, on établit une relation entre des mots et des événements, 

des individus, des objets qui doivent être identifiés comme tels par l´interlocuteur, dans une situation donnée, 

pour que la phrase puisse être comprise. 
28

 les articles sont des morphèmes dont la fonction dans le texte est de mettre des noms en relation avec d´autres 

signes linguistiques et d´établir ainsi entre eux une relation de détermination. 
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a „intension“: „role členů spočívá především v tom, že označují s jakou extenzí (druh, 

individuum) reprezentujeme pojem [ … ]; s jakým stupněm přesnosti (určitý, neurčitý) je 

pojem chápán; v jaké formě (počitatelný, nepočitatelný) je evokován
29

“ (Wagner, Pinchon 

1962: 89).  

 

Uvažujeme-li např. slovo myš, všichni jedinci, kteří mohou být takto pojmenováni, 

představují extenzi podstatného jména myš. Vlastnosti, které tomuto pojmenování odpovídají 

(malý hlodavec s dlouhým ocáskem apod.), potom představují intenzi či rozsah pojmu. Srov. 

definici pojmů u Riegela et al. (2009: 343): 

extenze pojmu znamená celek referentů, který je schopný vypovídat o jazyce nebo který účinně slouží 

k označování v rovině diskurzu (v tomto smyslu někdy hovoříme o pojmu extenzita). Intenze (či tradičnější 

název rozsah) pojmu odpovídá náležitým aspektům jeho pojmového obsahu, které podmiňují jeho referenční 

užití a které svědčí o vztazích s ostatními jazykovými pojmy
30

. 

 

O důležitosti těchto pojmů svědčí i fakt, že Wilmet rozděluje determinanty do tří skupin podle 

jejich schopnosti vyjádřit extenzitu či extenzi: na quantifiants („indicateurs d´extensité
31

“), 

caractérisants („indicateurs d´extension
32

“) a amalgames („indicateurs conjoints d´extensité 

et d´extension
33

“) (Wilmet 2007: 18). Členy patří spolu se základními číslovkami a částí 

neurčitých zájmen do skupiny quantifiants. Člen určitý a neurčitý jako součást podskupiny 

quantifiants bipolaires dále člení na articles extensifs (le, la, les) a articles partitifs, zatímco 

un, des jsou tzv. numératifs, dělivý člen de, du, de la tvoří skupinu massifs (ibid.: 32). Kromě 

schopnosti vyjadřovat extenzi podstatného jména „má člen jakožto regulátor jmenné extenze 

doplňující funkci, vysoce vypovídající funkci, a to deklarovat způsob, jakým dotyčný pojem 

existuje, a ukázat ho z pohledu účinku mluvčího (či jeho cíle)
34

“ (Joly 1986: 122). 

                                                 
29

 les articles ont essentiellement pour rôle d´indiquer avec quelle extension (espèce, individu) on représente      

la notion [ … ]; sous quel degré de précision (défini, indéfini) elle est conçue; sous quelle forme (nombrable, 

massive) on l´évoque.  
30

 l´extension d´un terme est l´ensemble des référents qu´il est susceptible de dénoter en langue ou qu´il sert 

effectivement à désigner dans une instance de discours (et en ce sens on parle parfois d´extensité). L´intension 

(ou, plus traditionnellement, la compréhension) d´un terme correspond aux aspects pertinents de son contenu 

notionnel qui conditionnent ses emplois référentiels et qui rendent compte de ses relations avec les autres termes 

de la langue.  
31

 indikátory extenzity 
32

 indikátory extenze 
33

 indikátory zahrnující extenzitu a extenzi 
34

 l´article, régulateur de l´extensité nominale, a pour fonction complémentaire – fonction éminemment 

énonciative – de déclarer la manière d´exister de la notion qu´il saisit, et de la déclarer du point de vue de la 

visée d´effet (ou sens d ´intention) du locuteur.   
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1.2.3 Užití členů 

Ve své práci vycházím z dělení členů podle Leeman
35

 (2004: 33 - 34). Rozlišuje užití 

referenční (usage référentiel), kam patří specifický a generický význam determinantů, a užití 

pojmové (usage intensionnel). O pojmové užití se jedná v případě, že „determinant 

neaktualizuje jméno, to znamená, že u něj neurčuje toho či onoho referenta (nominální 

skupina tedy není referenční), ale jednoduše umožňuje podstatnému jménu vyskytovat se 

mluvnicky správně ve výpovědi za účelem vyjadřování pouhého konceptu
36

“ (ibid.: 33). 

V takové pozici se může nacházet člen určitý, člen dělivý a nulový člen. 

Např.: 

(1) Le courage de Saint Patrick a donné naissance à une fête des amoureux. 

(Odvaha svatého Patrika dala vzniknout svátku zamilovaných.) 

 

(2) Après la mort de son mari, elle a pris le deuil. 

(Po smrti svého manžela začala nosit smutek.) 

 

Rozdíl mezi referenčním užitím generickým a specifickým bývá vymezen opozicí konkrétní 

jedinec versus třída, neboť „jmenná skupina uvedená určitým členem je schopná označovat 

přesného, zvláštního referenta (hovoříme tedy o specifickém významu) nebo celek členů 

označované třídy (mluvíme tedy o generickém užití)
37

“ (ibid.: 101).  

Např.:  

(1) Je fais une promenade avec le chien dès que je reviens à la maison.  

(Jakmile se vrátím domů, jdu vyvenčit psa.) 

 

(2) Le chien est un animal domestique le plus populaire.  

(Pes je nejoblíbenější domácí zvíře.) 

 

Zatímco u věty (1) má člen určitý u nominálního syntagmatu le chien specifický význam, 

neboť se jedná o zvyk majitele konkrétního psa, který je tedy dostatečně určen, věta (2) má 

obecnou platnost potvrzenou např. průzkumem veřejného mínění týkajícícho se oblíbenosti 

domácích mazlíčků, proto lze říct, že člen určitý v tom samém nominálním syntagmatu         

le chien má generický význam. Generické a specifické užití členů se rovněž liší v přípustnosti 

                                                 
35

 v díle Les déterminants du nom en français pracuje s terminologií, kterou přejala od R. Martina 
36

 le déterminant n´actualise pas le nom, c´est-à-dire ne lui fait pas désigner tel ou tel référent (le GN alors n´est 

pas référentiel) mais simplement permet au nom d´apparaître grammaticalement dans l´énoncé pour ne signifier 

que le concept. 
37

 le GN introduit par l´article défini est susceptible de désigner un référent précis, particulier (on parle alors de  

« sens spécifique ») ou l´ensemble des membres de la classe dénommée (on parle alors de « sens générique »). 
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pronominalizace, neboli nahrazení syntagmatu zájmenem: „generická nominální syntagmata 

jsou nahrazována neutrálním zájmenem ce, zatímco specifická nominální syntagmata mohou 

být nahrazena zájmeny ve funkci podmětu, která se mění v rodě a čísle: il, elle, ils, elles
38

“ 

(Furukawa 1986: 13).  

Např.: 

(1) Je fais une promenade avec le chien dès que je reviens à la maison. Il adore flâner au parc d´en 

face de notre maison.  

(Chodím na procházku se psem, jakmile se vrátím domů. Moc rád se prohání v parku naproti 

našemu domu.) 

 

(2) Le chien est un animal de compagnie le plus populaire. On dit que c´est le meilleur ami         

de l´homme.  

(Pes je nejoblíbenější domácí mazlíček. Říká se, že je to nejlepší přítel člověka.) 

 

V této práci není pojato podrobněji pojmové užití, používám zde soustavně pouze opozici 

specifické vs. generické užití. Srov. Wilmet (2007: 19). U členu určitého i neurčitého 

rozeznává dva významy – generický a monerický, naposledy jmenovaný se vztahuje k číselné 

hodnotě: 

 

Neurčitý člen un/une dává promluvě dva krajní významy: 1º « generický » (např. Dítě je dílem své 

matky =  « každé dítě ») et 2º « monerický » (např. Jeden muţ vystoupil ze sportovního vozu = « individuum »).  

[ … ] Člen určitý v singuláru le a la umožňují stejný překlad jako neurčitý člen v singuláru un/une: 1º Moralisté 

vědí, ţe člověk je málo rozumný tvor (generická extenzita); 2º Rouletabille poznal toho jednoho muţe podle 

sportovního vozu (monerická extenze) (Wilmet 2007: 19)
39

. 

 

Zvláštnost tohoto přístupu dle mého názoru tkví v tom, že i určitému členu přidělujeme 

číselný význam, ačkoliv to u něj na rozdíl od neurčitého členu nebývá zvykem. Nicméně se 

domnívám, že je to především otázka výběru terminologie. Srov. Radina (1977: 13), který      

u určitého členu rozlišuje případy, kdy určitý člen u obecně chápaného podstatného jména 

kategorizuje, od případů, kdy určitý člen individualizuje, a to v situaci, kdy se jedná               

                                                 
38

 les SN génériques se représentent par le pronom neutre ce, alors que les SN spécifiques peuvent entraîner la 

reprise par les pronoms sujets variables en genre et en nombre: il, elle, ils, elles.  
39

 Un/une livrent en discours deux acceptions extrêmes: 1º « générique » (p. ex. UN enfant est l´ouvrage de sa 

mère = « tout enfant ») et 2º « monérique » (p. ex. UN homme descendit de la torpédo = « un individu »). [ … ] 

Les singuliers le et la permettent les mêmes traductions que un/une: 1º Les moralistes savent que L´homme est 

un animal peu raisonnable (extensité générique); 2º Rouletabille reconnut L´homme à la torpédo (extensité 

monérique). 
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o podstatné jméno chápané jako jeden zástupce určité skupiny
40

. Kategorizace podstatného 

jména odpovídá dle mého názoru generickému užití, v případě individualizace lze hovořit       

o specifickém užití. O generickém užití u určitého členu mluvíme, „je-li podstatné jméno 

chápáno druhově, všeobecně
41

“ (ibid.: 11), u neurčitého členu znamená genericita „zahrnutí 

do širšího celku, vymezení
42

“ (ibid.: 13). Další možné rozdělení může být na základě 

dichotomie spécifique / non spécifique: „mnozí autoři vidí v přítomnosti předpokladu 

existence a jedinečnosti charakteristický znak specifičnosti. Tento předpoklad chybí               

u nespecifické interpretace
43

“ (Galmiche 1983: 67). Se specifickou interpretací se pojí výrazy 

un certain N a otázka s quel?, zatímco s interpretací nespecifickou lze použít výrazy n´mporte 

quel N nebo un N quelconque (ibid.: 68). Nespecifické užití by tedy odpovídalo generickému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 Ukazuje na příkladech dvou vět: J´aime la bière. vs Où est la bière? 
41

 Les enfants sont curieux./Le charbon est toujours très important./La beauté est multiple. 
42

 La baleine est un mammifère./Les lois de la biologie sont des lois générales. 
43

 de nombreux auteurs voient en la présence d´une présupposition d´existence et d´unicité, l´indice 

caractéristique de la spécificité. Cette présupposition est absente dans l´interprétation non spécifique. 
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2. Dosavadní výzkum genericity 
První část druhé kapitoly obsahuje výklad „velkých“ gramatik, druhá podkapitola je syntézou 

základních pojmů a zvláštních přístupů prezentovaných v monotematických časopisech          

a sbornících, ve třetí podkapitole analyzuji čtyři vybrané teorie vysvětlující komplexně 

generické užití členů.  

2.1 Genericita v obecné literatuře 

2.1.1 “Article d´extension“ a „article ponctuel“ 

Pro úplnost uvádím teorii Gustava Guillauma, který se jako jeden z prvních jazykovědců 

zabýval členy. Přestože se s ním neztotožňuji, i jeho přístup bezpochyby zasáhl do studia 

členů. Guillaume provedl podrobnou komparaci indoevropských jazyků, aby dospěl ke 

společnému jazykovému základu (prototype commun). Je považován za zakladatele            

tzv. psychomechaniky, kterou chápe jako „vědu o myšlení v procesu jazykové promluvy“ 

(Černý 1996: 184). I v otázce členů nabízí svérázný pohled, neboť tvrdí, že „abychom měli 

nějakou šanci přiblížit se pravdě, musí být teorie týkající se členu ne záležitostí logickou, ale 

psychologickou
44

“ (Guillaume 1919: 96). Je autorem rozsáhlého díla Le problème de l´article 

et sa solution dans la langue française, na které se odvolávají jeho následovníci. Ve své 

terminologii operuje s pojmy kontinuální a diskontinuální podstatná jména. Hovoří proto       

o kontinuitě a diskontinuitě nominální extenze: „uvažované v prostoru, jedna [diskontinuální 

podstatná jména]  se ukazují, pokud jde o povahu jako body, které se opakují diskontinuálně; 

např. stůl, Ostatní [kontinuální podstatná jména] se naopak zdají rozprostírat se kontinuálně, 

např. spravedlnost
45

“ (ibid.: 96). „Noms continus“ (kontinuální podstatná jména) se nejčastěji 

pojí s „article d´extension“ (le, la), zatímco „noms discontinus“  (diskontinuální podstatná 

jména) s „article ponctuel“ (un). První typ substantiv odpovídá abstraktním podstatným 

jménům, zatímco druhý typ konkrétním podstatným jménům. Zajímavé je pojmenování členu 

určitého „article d´extension“ a členu neurčitého „article ponctuel“. Další důležitou dvojici 

představují podstatná jména „vnitřní“ (intrinsèques) a „vnější“ (extrinsèques): „podstatná 

jména s vnitřním smyslem, která mají svůj význam ve formě, kterou zastupují, a podstatná 

jména vnějšího smyslu, která mají význam mimo tuto formu
46

“ (ibid.: 99). Ve své teorii 

                                                 
44

 pour avoir quelque chance d´approcher de la vérité, une théorie de l´article doit être, non pas logique, mais 

psychologique. 
45

 considérés dans l´espace, les uns [noms discontinus] se dessinent au regard de l´esprit comme des points qui se 

répètent discontinûment; par exemple: table. Les autres [noms continus], au contraire, semblent s´étendre d´une 

manière continue; ex.: justice. 
46

 les noms de sens intrinsèque, qui ont leur signification dans la forme qu´ils représentent, et les noms de sens 

extrinsèque, qui ont leur signification en dehors de cette forme. 
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nepoužívá pojem genericity, ale hovoří o „extension synthétique“, kterou pojímá 

z psychologického hlediska jako:  

 

hnutí mysli, pomocí kterého dáváme podstatnému jménu jeho nejširší významový rozsah myslitelný 

v dané chvíli. Odolávání tomuto hnutí mysli se liší podle povahy podstatného jména. Je téměř nulové                  

u kontinuálního podstatného jména, je silné, pokud je podstatné jméno diskontinuální a dosahuje maxima, pokud 

je podstatné jméno vnitřní
47

 (ibid.: 229). 

 

Rozdíl mezi členem a ukazovacím zájmenem vysvětluje pomocí extenzibility, neboli 

roztažitelnosti: „člen je ve své původní funkci roztažitelné ukazovací zájmeno, zatímco 

ukazovací zájmeno v pravém slova smyslu je naopak neroztažitelné
48

“ (ibid.: 227). 

Vysvětluje to na větě: Un portefeuille et une montre étaient posées sur la table (Peněţenka    

a hodinky byly poloţené na stole.). Ukazovací zájmeno Ces deux objets etc. (Tyto dva 

předměty apod.) se použije nahrazením členů u podstatných jmen un portefeuille a une 

montre, „abychom je označili jako blok
49

“, zatímco člen určitý ve větách Le portefeuille 

contenait, etc.; la montre était arrêtée, etc. (Peněţenka obsahovala, atd., hodinky byly 

zastavené apod.) se použije v případě, že „jde o to ukázat tuto skupinu už ne v souhrnu, ale 

část po části, budeme muset kvůli tomu proniknout dovnitř bloku uzavřeného souřadnými 

prvky, což je možné pouze za použití roztažitelného demonstrativa, to znamená členu
50

“ 

(ibid.: 227). 

2.1.2 „Valeur d´actualisation“ a „valeur d´énonciation“ 

Textový lingvista Patrick Charaudeau v díle Grammaire du sens et de l´expression při 

zkoumání genericity rozlišuje „valeur d´actualisation“, kterou definuje jako “významovou 

podstatu bytosti jako takové
51

“ a „valeur d´énonciation“, pod kterou se skrývá „představa, 

která spojuje mluvčího a účastníka dialogu
52

“ (Charaudeau 1992: 165). Neurčitý člen má 

                                                 
47

 le mouvement de pensée par lequel on donne au nom sa plus grande étendue concevable momentanément.     

La résistance à ce mouvement de pensée varie avec la nature du nom. Elle est pratiquement nulle lorsque le nom 

est continu; elle est forte lorsque le nom est discontinu et atteint au maximum lorsque le nom est de sens 

extrinsèque. 
48

 l´article dans sa fonction originelle est un démonstratif extensible, tandis que le démonstratif proprement dit 

est, au contraire, inextensible. 
49

 pour le désigner en bloc 
50

 il s´agisse de démontrer ce groupe non plus en totalité, mais partie après partie, on devra pour cela pénétrer     

à l´intérieur du bloc fermé par coordination: ce qui n´est pas réalisable qu´au moyen d´un démonstratif 

extensible, savoir l´article. 
51

 la substance sémantique de l´être en tant que tel  
52

 la vision qui relie le locuteur à l´interlocuteur.  
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aktualizační hodnotu, neboť „aktualizuje bytost jako typ, tedy jako ukázku platnou pro 

všechny členy třídy, do které patří
53

“ (ibid.: 166). Člen určitý v singuláru vyjadřuje, že: 

 

se musí brát v potaz celek tvořený prvky jedné třídy (nikoliv jeden prvek mající exemplární hodnotu). 

Prvky tohoto celku se slévají do jedné jediné entity, aby se staly jedinečnou substancí (druhem), který definuje 

třídu: Le héros ne meurt jamais. (Hrdina nikdy neumírá.) s určitým členem v singuláru (entita zahrnující všechny 

hrdiny), oproti: Un héros ne meurt jamais. (Hrdina nikdy neumírá.) s neurčitým členem v singuláru (představitel 

třídy, která je platná pro všechny ostatní členy)
54

 (ibid.: 172).  

 

Charaudeau tvrdí, že člen určitý v singuláru a v plurálu mají stejnou hodnotu aktualizační       

a výpovědní, avšak u členu určitého v singuláru: 

 

se přídává pojem totalizujícího množství, které následně brání bytosti aktualizované určitým členem 

v plurálu stát se abstraktní substancí: Les enfants ne sont pas aussi naïfs qu´on le dit. (Děti nejsou tak naivní, jak 

se říká.) (celek dětí, které jsou pokládány za konkrétní individua). L´enfant n´est pas aussi naïf qu´on le dit. 

(Dítě není tak naivní, jak se říká.) s určitým členem v singuláru (jedinečná a abstraktní substance)
55

 (ibid.: 175). 

 

Rozdíl mezi genericitou singuláru a plurálu proto pozoruje v měnícím se charakteru 

podstatného jména, zatímco plurál konkretizuje okruh bytostí zahrnutých do syntagmatu, 

singulár vede k abstraktnosti. 

2.1.3 Člen jako „déterminant minimal“ 

Le bon usage definuje člen jako „minimální determinant, jako slovo, které umožňuje 

aktualizaci podstatného jména, aby se realizovalo ve větě, pokud smysl nevyžaduje jiný 

determinant
56

“ (Grevisse, Goosse 2007: 742). Rozlišuje dva druhy členů – určitý a neurčitý. 

Dělivý člen přitom netvoří samostatnou skupinu, ale je významově pouhou variantou 

neurčitého členu „použitého před podstatným jménem k označení neurčitého množství 

nepočitatelné reality (dle Damouretta a Pichona substances massières)
57

“ (ibid.: 745). Srov. 

                                                 
53

 actualise l´être comme un élément type, c´est-à-dire comme un exemplaire qui vaut pour tous ceux de la classe 

à laquelle ils appartiennent.   
54

 c´est l´ensemble des éléments de la classe (et non un seul ayant valeur d´exemplaire) qui doit être pris en 

considération. Les éléments de cet ensemble se fondent en une seule entité pour devenir une substance (une 

espèce) unique qui définit la classe: „Le héros ne meurt jamais“ (l´entité qui rassemble tous les héros), par 

opposition à: „Un héros ne meurt jamais“ (un représentant de la classe qui vaut pour tous les autres membres).  
55

 s´ajoute la notion de quantité totalisante, ce qui a pour effet d´empêcher l´être actualisé par les de devenir une 

substance abstraite: „Les enfants ne sont pas aussi naïfs qu´on le dit“ (l´ensemble des enfants considérés comme 

autant d´individus concrets). „L´enfant n´est pas aussi naïf qu´on le dit“ (la substance unique et abstraite).  
56

 déterminant minimal, le mot qui permet au nom de s´actualiser, de se réaliser dans une phrase, si le sens ne 

rend pas nécessaire le choix d´un autre déterminant.   
57

 employé devant un nom pour indiquer qu´il s´agit d´une quantité indéfinie d´une réalité non nombrable, non 

comptable (substances massières, comme disent Damourette et Pichon). 
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Radina (1977: 22), který mluví o dělivém členu jako o zvláštním případu neurčenosti. Člen 

určitý má podle Le bon usage generický význam, pokud máme na mysli „druh, kategorii a 

nejen jedince: LE chien est l´ami de l´homme. (Pes je přítel člověka.)
58

“ (Grevisse, Goosse 

2007: 742). Generické užití připouští také u členu neurčitého, např. u věty UN triangle 

équilatéral a les trois côtés égaux. (Rovnostranný trojúhelník má tři strany stejné.) člen určitý 

v singuláru připouští „jakýkoliv rovnostranný trojúhelník
59

“ (ibid.: 745). Dvojí role 

neurčitého členu un je vysvětlena tím, že „když plní funkci členu, neklade se důraz na číslo, 

(v protikladu k číslovce dva apod.), ale na to, že skutečnost je nepřesná. Pokud ho chceme 

použít explicitně v číselném významu, řekneme jeden jediný
60

“ (ibid.: 745). Poněkud 

překvapivě zde není podrobněji pojednáno o možném generickém významu členu určitého 

v plurálu, je pouze uveden příklad Aimer LES livres (Mít rád knihy), kde je člen součástí 

syntagmatu vyjadřující „ensemble de la catégorie
61

“ (ibid.: 742). Zatímco určitý člen 

v singuláru vyjadřuje druh či kategorii, člen neurčitý v singuláru se blíží významu jakýkoliv. 

2.1.4 „Référence générique“ a „référence particulière“ 

Grammaire méthodique du français dělí determinanty z pohledu reference do dvou skupin na 

užití specifické a generické (Riegel et al. 2009: 280). Členy v generickém užití „mohou 

odkazovat na celek třídy (u počitatelných podstatných jmen) nebo na kategorii (u 

nepočitatelných), ale každé z těchto generických vyjádření má svá specifika
62

“ (ibid.: 280). 

Generické užití členu určitého se týká „celku třídy nebo podtřídy tvořené jedinci
63

“ (ibid.: 

283). V případě členu neurčitého tvrdí, že „prvek, na který odkazuje nominální skupina 

uvedená neurčitým členem un, je tedy považován za reprezentativní exemplář, za typický 

příklad celé třídy
64

“ (ibid.: 295). Genericitu rovněž připouští u podstatných jmen 

nepočitatelných vyjádřenou formou dělivého členu (ibid.: 283 - 284). Významový rozdíl 

pozoruje mezi jednotným a množným číslem u členu určitého: 

 

na rozdíl od jednotného čísla, kde na první pohled homogenní reference odkazuje na typický předmět, 

který označuje zbytek nominální skupiny, určité generikum v množném čísle vyvolává představu určité 

                                                 
58

 une espèce, une catégorie, et non seulement un individu: LE chien est l´ami de l´homme. 
59

 n´importe quel triangle équilatéral. 
60

 quand il est article, on n´insiste pas sur le nombre, (par oppositon à deux etc.), mais sur le fait que la réalité est 

imprécise. Si l´on veut marquer explicitement qu´il s´agit du numéral, on dit un seul. 
61

 celek kategorie. 
62

peuvent référer à l´ensemble d´une classe (pour les nombrables) ou d´une catégorie (pour les massifs), mais 

chacune de ces formulations génériques a ses spécificités. 
63

 l´ensemble d´une classe ou d´une sous-classe d´individus. 
64

 l´élément auquel renvoie le GN introduit par un est alors considéré comme un exemplaire représentatif           

(« typique ») de toute sa classe.  
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proporce, i když slabé, ale dostatečně reprezentativní, z celku předmětů označitelných tímto výrazem
65

 (ibid.: 

284). 

  

Zatímco singulár vyjadřuje homogenní generalizaci, plurál heterogenní, z čehož autoři 

Grammaire méthodique du français vyvozují, že se u plurálu jedná o „neúplnou genericitu na 

rozdíl od singuláru
66

“ (ibid.: 285). Tento rozdíl vyplývá ze samotné podstaty jednotného        

a množného čísla: „je totiž jednodušší vyloučit prvek ze třídy tvořené generalizací (Mám rád 

romány, ale ne tenhle.) než odečíst konkrétního jedince od typu, jehož je případem  (? ? Mám 

rád román, ale ne tenhle)
67

“ (ibid.: 285). 

 

Zde se dostáváme k otázce třídy a odlišnému vyjadřování genericity mezi singulárem             

a plurálem, které se odvíjí od mluvnického čísla členu. Rozdíly mezi třemi členy 

v generickém užití jsou vysvětleny na klasické trojici vět: 

 

(1a) Les baleines sont des mammifères. (Velryby jsou savci.) 

(1b) Une baleine est un mammifère. (Velryba je savec.) 

(1c) La baleine est un mammifère. (Velryba je savec.) 

 

Člen určitý v množném čísle vyjadřuje „celou třídu
68

“, člen neurčitý v jednotném čísle 

vyjadřuje „exemplář považovaný za reprezentativní pro celou třídu
69

“ a s členem určitým 

v jednotném čísle se jedná o „typickou entitu, která zastupuje či zahrnuje všechny výskyty 

třídy
70

“ (ibid.: 962). 

2.1.5 „Valeur généralisante“ a „valeur particularisante“ 

U členu určitého určují autoři Grammaire du français classique et moderne dvojí platnost: 

„valeur d´anaphorique“ a „valeur généralisante“. Člen určitý v anaforické platnosti „určuje 

podstatné jméno, které připomíná někoho (či něco) známého, přítomného v mysli mluvčího, 

obvykle zahrnutého do rámce či určité situace
71

“ (Wagner, Pinchon 1962: 90). Této platnosti 

                                                 
65

 contrairement au singulier, où la référence d´emblée homogène [ … ] renvoie à l´objet typique désigné par     

le reste du GN, le pluriel générique de l´article défini invite à considérer une certaine proportion, même faible, 

mais suffisamment représentative, de l´ensemble des objets désignables par une telle expression. 
66

 une généricité moins complète qu´avec le singulier  
67

 il est en effet encore plus facile d´exclure un élément d´une classe construite par généralisation (J´aime les 

romans, mais pas celui-ci.) que de soustraire un individu particulier au type dont il est l´occurrence (? ? J´aime le 

roman, mais pas celui-ci.).  
68

 la classe entière  
69

 un exemplaire jugé représentatif de la classe entière  
70

 l´entité typique qui représente ou subsume toutes les occurences de la classe.  
71

 détermine un substantif lorsque celui-ci évoque quelqu´un (ou quelque chose) de connu, de présent à l´esprit 

du locuteur, d´inclus normalement dans un cadre ou dans une certaine situation.  



24 

 

 

 

odpovídá v latině adjectif démonstratif a v ancien français se pro tento význam používalo 

ukazovací zájmeno ce (ibid.: 91). Generalizující platnost znamená, že podstatná jména: 

 

vyvolávají sama o sobě koncept ve své nejširší extenzi. V tomto užití slouží člen nepravou derivací 

k nominalizaci slov jiného druhu, než je podstatné jméno. Tím, že doprovází jiná substantiva, navozuje osobu či 

věc buď jakoby symbolizující druh: proto stonek v protikladu k listu, dřevo v protikladu ke kameni, či 

symbolizující kategorii či skupinu: civilista, voják. V určitých výrazech, kde se objevuje substantivum jako část 

těla, slouží určitý člen, oproti přivlastňovacímu zájmenu nesamostatnému, k typizaci charakteristického postoje
72

 

(ibid.: 91). 

 

Člen neurčitý má jednak význam číselný (vyplývající z latinského původu), dále se používá 

pro vyjádření něčeho neurčitého v opozici ke členu určitému a za třetí má „valeur 

particularisante“. Jeho konkretizační hodnota znamená, že „je schopný určovat podstatná 

jména připomínající specimen, vzorek nějakého druhu nebo určitou část či předmět nějaké 

hmoty
73

“ (ibid.: 94). Dodávají, že v této platnosti se může člen neurčitý objevit u abstraktních 

podstatných jmen.  

2.2 Dílčí aspekty genericity 

2.2.1 Extenzionální a intenzionální člen 

Robert Martin ve studii „Les usages génériques de l´article et la pluralité“ odvozuje rozdíl 

mezi generickým a specifickým významem od kontextu, v případě specifického užití:  

se ke generickým vlastnostem přidává podstatné množství negenerických vlastností, že syntagma již 

může označovat pouze individuum. Takto bohaté intenzi nevyhnutelně odpovídá extenze omezená na jednotku. 

Určitý člen v plurálu les znásobuje množství jedinců, aby dospěl k pluralitě
74

 (Martin 1986: 199). 

 

Zatímco u specifického užití členu určitého je velký významový rozdíl mezi singulárem         

a plurálem, generický člen v singuláru a plurálu může mít buď téměř stejný význam, nebo 

není možné členy zaměnit či se s jejich komutací mění smysl výpovědi. Zajímavé je položit si 

                                                 
72

 évoquent par eux-mêmes un concept pris dans sa plus grande extension. Dans cet emploi, l´article sert             

à substantiver, par dérivation impropre, les mots d´une autre espèce que le substantif. Accompagnant d´autres 

substantifs, il évoque alors une personne ou une chose soit en tant qu´elles symbolisent une espèce: ainsi la tige 

s´oppose à la feuille, le bois à la pierre soit en tant qu´elles symbolisent une catégorie ou un groupe: le civil,      

le soldat. Dans certaines expressions où entre comme substantif le nom d´une partie du corps l´article défini,          

à l´encontre de l´adjectif possessif, sert à typifier une attitude caractéristique.  
73

 il est propre à déterminer les substantifs qui évoquent un spécimen, un échantillon d´une espèce ou telle 

portion, tel objet d´une matière quelconque.   
74

 il s´ajoute aux propriétés génériques […] un nombre si important de propriétés non génériques que le 

syntagme ne peut plus désigner qu´un individu. A une intension aussi riche correspond forcément une extension 

réduite à l´unité. Les multiplie ces individus pour aboutir à la pluralité. 
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otázku, proč se dvě stejné formy ve francouzštině zachovaly. Autor se domnívá, že „člen 

určitý v singuláru le náleží spíše k psanému kódu, do vědeckého jazyka
75

“ (ibid.: 187). 

Jednotné a množné číslo nevyjadřují stejný typ genericity, rozdíl spočívá ve schopnosti 

pojmout všechny prvky či jen některé z celku: „člen určitý v singuláru le a v plurálu les jsou 

oba kolektivní i distributivní, jenom člen určitý v plurálu les umožňuje svou extenzionální 

povahou selektivní distributivnost, zatímco singulár le označuje vždy vyčerpávající 

distributivnost
76

“ (ibid.: 193). Kolektivní význam členů znamená, že se daná vlastnost 

vztahuje k celku, zatímco distributivní odpovídá pouze příslušnému případu. Člen určitý 

v jednotném čísle proto označuje za intenzionání (intensionnel), protože: 

 

člen určitý u výrazu le chat odkazuje na extenzi kočky (chat), neboli na celek vlastností, které 

způsobují, že kočka je kočkou. Málo záleží na tom, že tento celek se liší alespoň částečně dle světa, ve kterém je 

myšlen. Le chat odkazuje genericky na «/kočkovitost/», na to, co považuje mluvčí za charakteristické pro 

kočky
77

 (ibid.: 190). 

 

Člen určitý v množném čísle naproti tomu nazývá extenzionání (extensionnel): 

 

člen určitý s podstatným jménem v plurálu les chats odkazuje na celek koček, který se rozumí jako 

celkový součet v možných světech. Generický člen určitý naznačuje, že zamýšlená vlastnost je přirozená 

předmětu, neboli esenciální, tedy vlastnost, kterou předmět obsahuje jako takový. Ve skutečnosti je člen určitý le 

dokonce vyloučený u zkušenostních pravd pocházejících z induktivní generalizace
78

 (ibid.: 190 - 191). 

 

Kromě opozice generický a specifický, uvažuje třetí typ, tzv. potencionální. V širším slova 

smyslu existují dva typy generického užití - „générique proprement dit“ a „potentiel“. Pro 

generikum ve vlastním slova smyslu platí, že „možné světy jsou uvažovány globálně 

(kolektivně)
79

“ (ibid.: 195), zatímco „lecture potentielle“ se vyznačuje tím, že „možné světy 

jsou uvažovány jeden po druhém (distributivně)
80

“ (ibid.: 195). Dodává, že nejčastěji se 

                                                 
75

 le appartient plutôt au code écrit, à la langue de l´exposé scientifique. 
76

 le et les signifient l´un et l´autre le collectif et le distributif, seul les, par la démarche extensionnelle qui          

le sous-tend, permet l´effet de distributivité sélective; le suggère toujours une distributivité exhaustive. 
77

 dans le chat, il renvoie à l´intension de chat, c´est-à-dire à l´ensemble des propriétés qui font qu´un chat est   

un chat. Peu nous importe que cet ensemble varie au moins partiellement d´univers de croyance à univers de 

croyance. Le chat réfère génériquement à la «/chatitude/», à ce que le locuteur considère comme caractéristique 

du chat. 
78

 les chats renvoie à l´ensemble des chats, appréhendé par sommation dans l´ensemble des mondes possibles. 

[…] Le générique suggère que la propriété envisagée est une propriété naturelle à l´objet, essentielle si l´on 

préfère, une propriété que l´objet présente per se. De fait même, le est exclu des vérités d´expérience qui 

viennent d´une généralisation inductive. 
79

 les mondes possibles sont envisagés globalement (collectivement) 
80

 les mondes possibles sont envisagés un à un (distributivement) 
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vyskytuje potenciální význam v legislativních a právních textech, stejně jako v odborných 

textech, které popisují např. nemoci (ibid.: 195). 

2.2.2 „la querelle des universels“ 

Pod označením „spor univerzálních“ se skrývají dva typy generického užití: člen neurčitý 

v jednotném čísle (U1) a člen určitý v jednotném čísle (U2). Tuto koncepci genericity 

představuje André Joly ve studii „La détermination nominale et la querelle des universels“. 

Podotýkám, že do koncepce nezahrnuje člen určitý v množném čísle jako třetí generikum. 

Čerpá z Guillaumovy teorie. Mluví o „střetu mezi univerzem U1 a univerzem U2 v teorii 

reprezentace stejně jako v teorii vyjadřování. […] Univerza U1 a U2 se ve skutečnosti 

diametrálně liší, zatímco první typ představuje nejvyšší hypotézu, druhý typ nejvyšší 

tvrzení
81

“ (Joly 1986: 126). Od Guillauma přejímá rozlišení zobecnění (univerzalizace) na 

homogenní / heterogenní v závislosti na použití toho či onoho členu. Určitý člen (U2) je 

příkladem: 

 

 homogenní univerzalizace dané pozicí (velká vzdálenost singuláru) stejně jako kinetismem (pohyb 

směrem k univerzálnímu), zatímco člen neurčitý produkuje naopak heterogenní univerzalizaci (pohyb směrem 

k singuláru, ale ve velké vzdálenosti od něj, z čehož pochází napětí mezi pozicí a kinetismem). Z toho vyplývá   

u určitého členu tvorba nominálního obrazu vysoké obecnosti, což není možné u neurčitého členu
82

 (ibid.: 127). 

 

S generickým užitím členů souvisí pojem třída, který se dá vysvětlit pomocí inferiority / 

exteriority: 

 

představa třídy se objeví teprve prostřednictvím jedince, který do ní patří díky prováděné operaci. 

Výsledkem toho je, že třída není nikdy chápána ve vnějškovosti, jako celek tvořený součtem jejího obsahu, ale 

jedině ve vnitřnosti a pomocí úsudku. Příčina spočívá v tom, že obecnost vyvolaná univerzem U1 [členem 

neurčitým] je univerzum směřující k singuláru, odmítající sama sebe, pokud to tak můžeme říct, v každém 

případě univerzum, ačkoliv vyvolává dojem obecného, tedy potenciální svou podstatou, je silně orientováno 

k aktuálnímu, ke konkrétnímu případu; každý prvek celku je aktualizovatelný
83

 (ibid.: 123). 

                                                 
81

confrontation de U1 et de U2 en théorie de représentation comme en théorie d´expression. […] U1 et U2 sont en 

fait diamétralement opposés: U1 représente un maximum d´hypothèse et U2 un maximum de thèse. 
82

 une universalisation homogène par position (grande distance du singulier) comme par cinétisme (mouvement 

vers l´universel), tandis que U1 [article indéfini] produit au contraire une universalisation hétérogène 

(mouvement vers le singulier mais à grande distance de celui-ci, d´où la tension entre position et cinétisme). Il en 

résulte en U2 la production d´une image nominale d´une très haute généralité, ce qui n´est pas possible en U1. 
83

 l´image de la classe n´apparaît que par le biais de l´individu qui y est inclus, au terme d´une opération de 

parcours. Le résultat est que la classe n´est jamais saisie en extériorité, en tant qu´ensemble, par sommation de 

son contenu, mais uniquement en intériorité et par inférence. La raison en est que l´universel suscité en U1 est  

un universel tourné vers le singulier, en refus de lui-même si l´on peut dire, en tout cas un universel qui, 

quoiqu´évoquant le général, donc le virtuel par nature, est fortement orienté vers l´actuel, vers le cas particulier; 

tout élément de l´ensemble est actualisable. 
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Srov. Wilmet (2007: 147 – 150). Tvrdí, že člen určitý v jednotném čísle vyjadřuje 

„statistickou pravdu“, zatímco člen neurčitý „vyčerpávající či domnělou pravdu“ (2007: 150). 

Člen určitý ve větě Le lapin est prolifique (Králík se rychle mnoţí) podle něj značí celek 

králíků v protikladu s jinými celky, např. kočkami, slony apod., jedná se tedy o exterioritu. 

Člen neurčitý v té samé větě (Un lapin est prolifique) dává do opozice králíka s jiným 

králíkem, jedná se proto o inferioritu. Exterioritu lze chápat jako vztah k „vnějším“ prvkům 

reality, které nepatří do téhož celku jako studovaný případ, naproti tomu o inferioritě můžeme 

hovořit u prvků uvnitř jednoho celku (např. uvažujeme-li druh u zvířat).  

2.2.3 „Intuition A“ a „intuition B“ 

Michel Galmiche svou teorii prezentovanou v článku „Phrases, syntagmes et articles 

génériques“ staví na dvou typech intuice – „intuition A“ a „intuition B“. Intuice typu A 

označuje genericitu ve smyslu celků (totalité): 

 

generická nominální syntagmata nejsou určena k označování jedince (v případě členu neurčitého           

v singuláru un N nebo členu určitého le N) či skupiny jedinců (v případě členu určitého v plurálu les N), jejichž 

označení by záviselo na faktorech, které se můžou už z definice donekonečna lišit; tato syntagmata jsou 

pokládána za celky univerzálně sdílené entitami, které mají mluvčí ve zvyku individualizovat během jazykové 

promluvy, která je určena k přenášení konkrétních zážitků
84

 (Galmiche 1985: 11). 

 

Pro intuici typu B je klíčový „pocit příslušnosti k rodu
85

“ (ibid.: 14), neboli význam ve 

smyslu součásti určité skupiny. Generické nominální syntagma je charakteristické potlačením 

veškerých individuálních rysů, čímž vzniká odstup mluvčího od předmětu, na který odkazuje: 

 

i když vytváří jedinou formu schopnou reprezentovat rod či druh, samo o sobě nic neříká o tomto rodu 

či druhu; tím spíš se jedná o výraz zbavený jakéhokoliv referenčního ukotvení, to znamená ve shodě 

s interpretací, která se opírá o intuici A
86

 (ibid.: 15). 

 

Galmiche řeší rovněž otázku, zda je možné najít vzorec pro tvorbu generických vět. Jako 

skutečnou generickou větu považuje konstrukci „le/les/un N, c´est SV/ça SV“ (ibid.: 14). Je 

přesvědčen o tom, že lze objevit generické věty nevyjadřující genericitu (ibid.: 15). Stejně 

                                                 
84

 les SN génériques ne sont pas destinés à désigner un individu (dans le cas de un N ou le N) ni un groupe 

d´individus (dans les cas de les N) dont le repérage dépendrait de facteurs qui peuvent, par définition, varier        

à l´infini; ils sont censés représenter les ensembles universellement partagés des entités que les locuteurs ont 

coutume d´individualiser lors de leurs échanges linguistiques destinés à véhiculer des expériences particulières. 
85

 sentiment d´appartenance à un genre.  
86

 même s´il constitue la seule forme capable de représenter un genre ou une espèce, ne dit rien, de par lui-même, 

à propos de ce genre ou de cette espèce; il s´agit tout au plus d´une expression privée de tout ancrage référentiel, 

c´est-à-dire conforme à l´interprétation qui se soutient de l´intuition A.  
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jako existují tzv. generické věty, lze najít i tzv. generická verbální syntagmata, která můžeme 

nazvat rovněž „prédicats génériques“, actions génériques“, „temps générique“ (ibid.: 16). 

Zkoumá také odlišnosti mezi členem určitým a neurčitým, zásadní rozdíl spočívá v typu 

přísudku, s kterým se členy v generickém významu pojí: 

 

použití členu určitého v plurálu LES N (nebo někdy v singuláru LE N) je schopné značně překročit 

rámec úsudků odpovídajících intuici typu B, protože dovoluje usuzování pomocí indukce, empirická 

zevšeobecnění apod. […] Ostatně nevidíme dost omezení, co se týče použití nějakého přísudku u tohoto typu 

syntagmatu, které je schopné vyloučit generické čtení ve shodě s intuicí A. […] Naproti tomu volnost použití 

syntagmat typu UN N doznává omezení, protože některé věty takto postavené jsou vnímány očividně jako 

nevhodné, neobratné, podivné, dokonce jako anomálie
87

 (ibid.: 33). 

 

Srov. Wilmet (2007). Člen neurčitý a určitý se liší v generickém užití podle charakteru celku, 

který tyto členy představují: 

 

volba generického členu neurčitého UN (např. UN repas réchauffé ne valut jamais rien. / Ohřáté jídlo 

nikdy za nic nestálo.) předpokládá individuální kontrolu prvků x pocházejících z celku X. Naproti tomu 

generický člen LE (např. Tant va LA cruche à l´eau… / Tak dlouho se chodí se dţbánem k vodě….) se spokojí se 

statistickou přibližností. Srovnejte: Depuis 1969, L´homme marche sur la lune. / Od roku 1969 chodí člověk po 

Měsíci. (pravda ponechávající místo pro výjimky: « několik lidí reprezentující lidstvo »), ?? Depuis 1969,         

un homme marche sur la lune. / ?? Od roku 1969 chodí člověk po Měsíci. (zřejmá nepravda;  překážka ale zmizí, 

pokud se jedná o číselný význam členu neurčitého v singuláru: Depuis qu´en 1969 UN homme a marché sur      

la lune… / Od té doby, co v roce 1969 člověk vstoupil na Měsíc…)
88

 (Wilmet 2007: 26). 

2.2.4 Zvláštní typy generických vět 

Při práci s genericitou odlišuje Östen Dahl („Remarques sur le générique“) „généralisations 

accidentielles“ a „jugements nomiques“ na základě světa, kterého se výpovědi týkají: 

„náhodná generalizace je úsudek, který spočívá pouze na reálném světě, zatímco nomické 

                                                 
87

 l´emploi de LES N (ou parfois LE N) est susceptible de déborder largement le cadre des jugements répondant  

à l´intuition B puisqu´il accepte le raisonnement par induction, les généralisations empiriques, etc. […] On ne 

voit d´ailleurs guère de limite à l´application d´un prédicat quelconque à ce genre de syntagme capable d´exclure 

une lecture générique conforme à l´intuition A. […] En revanche, la liberté d´emploi des syntagmes du type UN 

N connaît une limite inférieure puisque certaines phrases ainsi construites sont nettement ressenties comme 

gauches, maladroites, bizarres, pour ne pas dire anomales. 
88

 le choix de l´article UN « générique » (p. ex. UN repas réchauffé ne valut jamais rien.) sous-entend le contrôle 

individuel des éléments x sortis de l´ensemble X. En regard, LE « générique » (p. ex. Tant va LA cruche              

à l´eau…) se contente d´une approximation statistique. Comparer: Depuis 1969, L´homme marche sur la lune. 

(vérité laissant place aux exceptions: « quelques hommes représentant l´humanité »), ?? Depuis 1969, un homme 

marche sur la lune. (contre-vérité manifeste; mais l´entrave s´évanouit avec UN « monérique »: Depuis qu´en 

1969 UN homme a marché sur la lune…). 



29 

 

 

 

úsudky v sobě zahrnují možnost brát v úvahu alternativní světy či stavy věcí
89

“ (Dahl 1985: 

56). Posledně jmenované podle něj obsahují „sématickou vlastnost vlastní všem generickým 

vyjádřením
90

“ (ibid.: 55). Sleduje rovněž bezpříznakovost generických přísudků, která je pro 

ně typická: 

 

ukazuje se jako důležité, že jazyky vykazují určitou koherenci v té míře, že si vybírají ten nejméně 

příznakový člen verbálního paradigmatu (hlavně co se týče morfologické komplexnosti) u generických vět, to 

znamená, že ´generický čas´ je jako takový velmi zřídka příznakový. Ostatně ukazuje se, že se téměř nikdy 

nestane, aby byla nějaká kategorie použita pro generické věty, ať už výlučně či dokonce převážně
91

 (ibid.: 59). 

 

Srov. Martin (1985). V článku „Aspects de la phrase analytique“ se zamýšlí nad zvláštností 

tzv. analytických vět a univerzálních tvrzení. Analytické věty není třeba empiricky ověřovat, 

např. Le triangle est une figure géométrique. (Trojúhelník je geometrický obrazec.). 

Uuniverzální tvrzení (énoncés universels) popisují neměnné přírodní zákony, např. Le fer 

fond à 1500º. (Ţelezo se taví při 1500º.) (Martin 1985: 40). Tyto věty mají rovněž generický 

význam, neboť jsou „místem maximální genericity, tyto atemporální věty, ačkoliv jsou nutně 

pravdivé, nejsou pravdivé na základě svého smyslu, ale nesou kognitivní obsah, který mohla 

vytvořit pouze samotná zkušenost
92

“ (ibid.: 40).  

 

Dalším zvláštním typem vět jsou věty obsahující ustálené výrazy, u kterých pozorujeme 

pevně danou konstrukci. Tímto aspektem se zabývá Maurice Gross v článku „Sur les 

déterminants dans les expressions figées“. Ustálené výrazy definuje jako „nominální skupiny, 

jejichž determinant se nemůže obměňovat kvůli jejich vnitřní stavbě
93

“ (Gross 1985: 90). 

Uvádí např. větu: Max a coupé du bois à la scie. (Max řezal dřevo pilou.) (ibid.: 90). 

Domnívá se, že determinanty v ustálených výrazech jsou „bez smyslu
94

“, ale významově se 

blíží generickému užití (ibid.: 91). Tvrdí, že „tato terminologie je podružná při analýze 

                                                 
89

 une généralisation accidentielle est un jugement qui ne porte que sur le monde réel, tandis que ´les jugements 

nomiques´ impliquent que l´on prenne en considération les mondes ou les états de choses alternatifs. 
90

 la propriété sémantique commune à toutes les expressions génériques.  
91

 il se trouve que, et c´est là un point important, les langues font preuve d´une certaine cohérence dans la mesure 

où elles choisissent le membre le moins marqué (principalement, en termes de complexité morphologique) du 

paradigme verbal lorsqu´il s´agit de phrases génériques – c´est-à-dire que le ´temps générique´ est, en tant que 

tel, très rarement marqué. Il se trouve, par ailleurs, qu´il n´arrive presque jamais qu´une catégorie soit, de 

manière exclusive ou même de manière prédominante, utilisée pour les phrases génériques. 
92

 lieu d´une généricité maximale, ces phrases intemporelles, quoique nécessairement vraies, ne le sont pas en 

vertu de leur sens: elles véhiculent un contenu cognitif que seule l´expérience a pu établir. 
93

 groupes nominaux dont le déterminant ne peut pas varier, du point de vue de leur constitution interne.  
94

 vides de sens 



30 

 

 

 

takových forem a zastiňuje podstatu fenoménů, o kterých je řeč
95

“ (ibid.: 90). I v ustálených 

výrazech můžeme pozorovat rozdíl v neměnnosti konstrukcí mezi určitým a neurčitým 

členem: „obecně pozorujeme, že určité determinanty jsou zcela ustálené, zatímco neurčité 

jsou schopné se střídat s určitými nebo s modifikátory do té míry, že většina nominálních 

skupin obsahující neurčitý determinant je blízká skupinám s volným determinantem
96

“ (ibid.: 

95). Dochází k závěru, že výrazy s příslovci, s členem určitým a neurčitým stejně jako bez 

členu (déterminant zéro) se vyskytují v hojném počtu, ale nelze příliš určovat pravidla, kdy se 

jaký determinant použije. V pozici podmětu se ustálené výrazy vyskytují bez determinantu 

jen výjimečně (ibid.: 100). V pozici nepřímého předmětu je obtížnější generalizovat, kdy není 

podstatné jméno doprovázeno členem, neboť do hry vstupuje několik faktorů, můžeme ale 

říct, že „existují pravidla, kdy u determinantů docházení ke stažení (u záporu, v případě 

kakofonie apod.) a produktivnímu omezení (s předložkami např. à, en), která způsobují zánik 

determinantu u některých předmětů
97

“ (ibid.: 102).  

2.2.5 Verbální genericita 

Olsson-Jonasson se ve své studii „L´article indéfini générique et l´interprétation des modaux“ 

zabývá predikátem u generického podmětu determinovaného neurčitým členem un, une. 

Zaměřuje se na schopnost modálních sloves vyjadřovat genericitu. Přirovnává neurčité 

generikum v singuláru k užití v angličtině, na rozdíl od angličtiny ovšem není ve 

francouzštině možné použít neurčitý člen v plurálu pro ten samý význam. Generické užití 

členu neurčitého v singuláru definuje na příkladu trojice vět Un lapin habite dans un trou. 

(Králík ţije v jámě) / Un homme se forme par expérience. (Člověk se formuje zkušenostmi.) / 

Une symphonie comporte quatre mouvements. (Symfonie obsahuje čtyři věty.) jako „vlastnost 

charakteristickou pro celou třídu králíků, lidí a symfonií
98

“ (Olsson-Jonasson 1986: 218). Aby 

měla věta generický význam, je nutné zohlednit řadu věcí. Autor tvrdí, že neurčitý člen 

v generickém užití se nemůže vyskytovat ve spojení s „prédicat de classe“, musí se jednat o 

„prédication distributive“, nikoliv „prédication collective“ a člen neurčitý nemůže vyjadřovat 

genericitu, pokud není daná vlastnost charakteristická pro celou třídu, kterou substantivum 

zastupuje, viz (ibid.: 218).  

                                                 
95

 cette terminologie est secondaire dans l´analyse de telles formes et qu´elle obscurcit la nature des phénomènes 

en jeu.  
96

 d´une manière générale, on observe que les Ddéf sont complètement figés, alors que les Dind sont susceptibles 

de variations de Déf et de Modif, au point que la plupart des groupes nominaux qui comportent un Dind sont 

proches de groupes à Dét libre.  
97

 il existe des règles de contraction des déterminants (celle de la négation, la règle de cacophonie, etc.) et des 

contraintes productives (avec les Prép = : à, en par exemple) qui font disparaître le déterminant dans certains 

compléments. 
98

 une propriété caractéristique à la classe entière respective des lapins, des hommes et des symphonies.   
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Definuje dva typy vět: „generické věty slouží k popisu vlastností a stavů věcí obecných, 

obvyklých či stálých, specifické věty vyjadřují úsudek, který odkazuje na specifickou událost, 

to znamená na zvláštní výskyt události či stavu věcí
99

“ (ibid.: 219). Některé věty připouštějí 

obojí význam, stojí za tím „dvojí smysl slovesných časů u přísudku
100

“ (ibid.: 219). Odlišuje 

věty, které pouze vyjadřují genericitu, od „vraies phrases génériques“, které mají generický 

podmět (ibid.: 220). O generickém významu věty dle Olssona-Jonassona rozhoduje predikát: 

„neoznačuje zvláštní výskyt události či stavu věcí, ale něco obecného, pravidelného či 

stálého
101

“ (ibid.: 220). Dále se zabývá modálními slovesy devoir a pouvoir, o kterých tvrdí, 

že „někdy napomáhají ke generickému významu neurčitého členu un
102

“, ale odmítá, že by 

věty bez modálních sloves nepřipouštěly generický význam: 

 

modální sloveso odstraňuje specifickou referenci predikátu, protože ten už neoznačuje zvláštní výskyt 

nějaké události, ale možnost, nutnost či modalitu podobnou této události či tomuto stavu. […] Modální sloveso 

zmírňuje výpověď tím, že nechává otevřenou možnost, že se vztah mezi třídou označenou podmětem                  

a přísudkem neprojeví
103

 (ibid.: 221). 

 

Rozdíl mezi neurčitým členem v singuláru a určitým členem v singuláru a v plurálu spočívá 

v tom, že: 

 

abychom dostali generický význam určitého členu v singuláru a plurálu, stačí, aby žádný prvek nebo 

jedinečný celek nebyly zmíněny v předchozím kontextu, jedná se o prvek či celek, jejichž existence je poté 

předpokládána v prostoru promluvy a ke kterému může určité nominální syntagma odkazovat. U členu 

neurčitého je toto naopak nedostačující. Věta, ve které se člen neurčitý objeví, musí sama o sobě zajistit, aby 

žádný člen nebyl zmíněn předtím či zamýšlen. Pokud se jedná o generický predikát, tato podmínka je splněna
104

 

(ibid.: 224). 

 

                                                 
99

 les phrases génériques servent à décrire des propriétés et des états de choses généraux, habituels ou constants, 

une phrase spécifique exprime un jugement qui se réfère à un événement spécifique, c´est-à-dire à une 

occurrence particulière d´un événement ou d´un état de choses. 
100

 la dualité du temps verbal du prédicat. 
101

 il ne dénote pas une occurrence particulière d´un événement ou d´un état de choses, mais quelque chose de 

général, de régulier ou de constant. 
102

 favorisent parfois l´apparition de la lecture générique de l´article indéfini un 
103

 le modal fait disparaître la référence spécifique du prédicat: il ne dénote plus une occurrence particulière d´un 

événement, mais la possibilité, la nécessité, ou une modalité semblable de cet événement ou de cet état. […].    

Le modal l´atténue, en laissant ouverte la possibilité que le rapport entre la classe désignée par le sujet et            

le prédicat ne se manifeste pas. 
104

 pour obtenir la lecture générique de le, la, les, il suffit qu´aucun élément ou ensemble unique n´ait été 

sélectionné dans le contexte précédent, élément ou ensemble dont l´existence est ensuite présupposée dans 

l´univers du discours et auquel peut référer le SN défini. Pour l´article indéfini par contre, cela n´est pas 

suffisant: la phrase dans laquelle il apparaît doit elle-même assurer qu´aucun membre ne soit sélectionné ou visé. 

Cela est garanti, si le prédicat est générique. 



32 

 

 

 

Zjednodušeně lze říct, že zatímco u členu určitého je rozhodující, aby nebylo nominální 

syntagma partikularizováno kontextem, člen neurčitý přímo vyžaduje generický predikát. 

Galmiche uvádí dva typy verbálních syntagmat s generickým významem: „tvořené buď 

přísudky vyjadřující stav (stativní přísudky), z toho důvodu zbavené reference, která by byla 

zapsána do času a prostoru (Construire des barrages, Perdre ses feuilles, etc. / Stavět 

zábrany, Ztratit listy, apod.), nebo přísudky, které ztrácejí referenční ukotvení, díky kterému 

můžou normálně popisovat konkrétní událost
105

“ (Galmiche 1985: 16). Srov. Kleiber (1985), 

který se zabývá otázkou, kdy může mít přísudek generický význam: „zatímco je přísudek 

použit u celku individuí, nutně z toho nevyplývá, že všichni členové nebo velká část členů 

této plurality potvrzují dotyčný přísudek. [ … ] množství výskytů musí pokaždé tvořit 

dostatečně reprezentativní celek, aby mohl být přísudek přisuzován  patřičným způsobem 

úplnému celku
106

“ (ibid.: 82). 

 

Význam promluvy může být modifikován např. přítomností příslovcí, viz Kleiber (1985).     

V článku „Du côté de la généricité verbale: les approches quantificationnelles“ se věnuje 

otázce tzv. „quantificateur universel“, to znamená výrazům, které umožňují takové množství 

výskytů, aby mohla být věta posouzena v generickém významu. Kvantifikátor se může objevit 

jak v generickém užití, tak ve specifickém (Kleiber 1985: 69). Upozorňuje na to, že „věta 

všeobecně pravdivá není nutně generická
107

“ (ibid.: 69). Abychom mohli mluvit o generickém 

významu výpovědi, nestačí pouze společná vlastnost pro prvky určitého celku, neboť „pokud 

všechny členy rodu či druhu představují určitou vlastnost, nevyplývá z toho automaticky, že 

tato vlastnost musí být vlastností generickou
108

“ (ibid.: 69). Příslovce généralement / en 

général představují „jeden z nejpřirozenějších způsobů, jak můžeme parafrázovat generické 

výpovědi, které nejsou analytického charakteru
109

“ (ibid.: 71). Srov. Dahl (1985), který určuje 

tzv. příznakové kategorie zvané „habituelles“ nebo „fréquentes“ představované příslovci 

habituellement či  fréquemment: „zevšeobecnění není absolutní a jedná se spíše o vágní 

                                                 
105

 constitués soit par des prédicats statifs – ils expriment des états – dépourvus, de ce fait, d´une référence qui 

serait inscrite dans le temps et l´espace (Construire des barrages, Perdre ses feuilles, etc.) soit par des prédicats 

qui perdent l´ancrage référentiel grâce auquel ils peuvent normalement décrire un événement particulier. 
106

 lorsqu´un prédicat est appliqué à un ensemble d´individus, il ne s´ensuit pas nécessairement que tous les 

membres ou la plus grande partie des membres de cette pluralité vérifient le prédicat en question. [ … ].            

La quantité d´occurrences doit à chaque fois constituer une part suffisamment représentative de l´ensemble pour 

que le prédicat puisse être attribué de façon pertinente à l´ensemble tout entier.  
107

 une proposition vraie universellement n´est pas nécessairement une proposition générique.  
108

 si tous les membres d´un genre ou d´une espèce présentent une propriété P, il ne s´ensuit pas 

automatiquement que cette propriété P soit une propriété générique. 
109

 une des façons les plus naturelles de paraphraser les énoncés génériques non analytiques.  
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tendenci než o obecnou vlastnost
110

“ (Dahl 1985: 60). Co se týče generických vět, platí, že 

„každá generická věta odpovídá kvantifikaci, která je zároveň univerzální a všepostihující, 

proto musíme větu analyzovat, jako by obsahovala ve svém významu generické kvantifikační 

příslovce, které bylo povšechně vynecháno
111

“ (Kleiber 1985: 73). S pojmem univerzální 

kvantifikátor se můžeme setkat i v jiném smyslu, a to jako označení pro člen určitý, který 

vyjadřuje kolektivní hodnotu, viz Joly (1986: 129): „obecný kvantifikátor neodkazuje jenom 

na « souhrn N », ale převedením jednotného čísla odkazuje na celek N, aniž bychom 

rozlišovali jednotky, z kterých se celek skládá
112

“. 

2.2.6 Homogenní / heterogenní charakter celku 

Homogenita, příp. heterogenita celku označovaného nominálním syntagmatem souvisí 

s charakterem tohoto celku, který je ovlivněn počitatelností či nepočitatelností substantiva. 

Kleiberův článek „Le générique, un massif“ porovnává členy z hlediska jejich schopnosti 

vyjadřovat genericitu. Použití členu určitého v singuláru a v plurálu vymezuje pomocí 

podkategorie podstatných jmen počitatelných a nepočitatelných a zkoumá, jakým způsobem 

vyjadřují celek: 

 

člen určitý v plurálu Les se při generické interpretaci hodí k počitatelným podstatným jménům, jelikož 

předpokládá jedinečnost třídy, a shoduje se proto s otevřenou třídou označovanou počitatelnými jmény (nebo 

jménem a modifikátorem), zatímco člen určitý v singuláru Le se používá přirozeně s nepočitatelnými 

podstatnými jmény, neboť předpokládá jedinečnost individua a odpovídá tedy generickému individuu 

označovanému nepočitatelným jménem
113

 (Kleiber 1989: 86).  

 

Srov. Galmiche (1985), který také porovnává singulár členu určitého a neurčitého dle 

schopnosti označovat homogenní / heterogenní celek: „určitý člen (v singuláru) umožňuje 

oddělit prvek jediný svého druhu od celku, který je tvořený různorodými prvky (tedy  

 

                                                 
110

 la généralisation n´est pas absolue et qu´il s´agit plutôt d´une vague tendance que d´une propriété nomique.  
111

 toute phrase générique [ … ] correspond à une quantification à la fois quasi universelle et nomique et doit 

donc être analysée comme comportant dans sa représentation sémantique un adverbe de quantification générique 

omis en surface.  
112

 „[quantificateur universel] ne renvoie pas seulement à « la totalité des N » mais, par amplification du 

singulier, au tout de N, et cela sans distinction des unités composant l´ensemble.  
113

en interprétation générique, l´article Les convient pour les comptables, puisqu´il présuppose l´unicité d´une 

classe et s´accorde donc à la classe ouverte dénotée par N comptable (ou N + Modificateur), alors que Le 

s´applique naturellement aux massifs, puisqu´il présuppose l´unicité d´un individu et correspond donc                 

à l´individu générique dénoté par N massif (ou N + Modificateur). 
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odlišnými druhy) a identifikovaný pomocí kontextu; člen neurčitý umožňuje odebrání z celku 

tvořeného homogenními prvky (stejného druhu), který je vepsaný do předchozího celku
114

“ 

(Galmiche 1985: 35). Singulár a plurál se od sebe liší homogenní / heterogenní povahou 

syntagmatu: 

 

při procházení případů generického užití členu určitého v singuláru le a v plurálu les si uvědomíme, že 

osa rozlišitelný (reference heterogenní neboli počitatelná) / nerozlišitelný (reference homogenní neboli 

nepočitatelná) představuje ve skutečnosti pevné pouto vysvětlující nemožnosti, preference či odlišnosti použití 

členu určitého v singuláru či v plurálu v generickém významu
115

 (Kleiber 1989: 109). 

 

Kleiber je přesvědčen o tom, že určitý člen v singuláru není schopen vyjadřovat genericitu do 

takové míry jako člen určitý v plurálu a neurčitý člen v singuláru: „člen určitý v jednotném 

čísle vypadá před svými generickými « konkurenty », členem určitým v množném čísle les    

a členem neurčitým v jednotném čísle un, jako chudý příbuzný
116

“ (Kleiber 1989: 73). Srov. 

Furukawa (1986a), o kterém pojednává následující kapitola. Ať už je celek vnímán jako 

homogenní nebo heterogenní, generický význam nominálního syntagmatu v sobě nese 

myšlenku plurality, rozlišujeme „pluralitu jedinců v případě genericity podstatných jmen, 

pluralitu událostí, pokud máme na mysli genericitu u slovesa či v případě zvyku
117

“ (Kleiber 

1985: 81). Celek můžeme chápat kolektivně či indivudálně. Les députés ve větě Les députés 

ont voté la loi (Poslanci schválili zákon) lze chápat jako „celek pojatý instinktivně
118

“, jedná 

se o „kolektivní čtení“, či jako „členy tvořící celek
119

“, tedy „individuální čtení“ (ibid.: 81). 

Generický význam nevyžaduje, aby danou vlastnost vykazovaly všechny prvky skupiny, 

v tomto smyslu se dá použít pojem reprezentativní část, která je nutná proto, abychom mohli 

vymezit genericitu: „« reprezentativní » část požadovaných výskytů, aby byl přísudek 

                                                 
114

 l´article défini (au singulier) permet de sélectionner l´élément seul de son espèce parmi un ensemble 

d´éléments hétérogènes (i.e. d´espèces différentes) identifié par le contexte; l´article indéfini autorise                 

un prélèvement au sein d´un ensemble d´éléments homogènes (de la même espèce) lui-même inscrit dans 

l´ensemble précédent. 
115

 à parcourir les sites d´emplois génériques de le et de les, on s´aperçoit, en effet, que l´axe distinguable 

(référence hétérogène ou comptable) / non distinguable (référence homogène ou massive) représente un solide fil 

rouge explicateur des impossibilités, des préférences ou des différences d´usage de les / le générique. 
116

 l´article défini singulier fait figure de parent pauvre à côté de ses « concurrents » génériques les et un. 
117

 pluralité d´individus dans le cas de la généricité nominale, pluralité d´événements dans le cas de la généricité 

verbale ou habitualité.   
118

 un ensemble pris comme primitif  
119

 membres constituant l´ensemble  
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genericky pravdivý pro celek, je univerzální, co se týče hypotetických výskytů, jednoduše 

proto, že tyto výskyty jsou definovány pouze přísudky
120

“ (ibid.: 85). 

2.3 Hlavní teorie generického užití členů 

2.3.1 Naoyo Furukawa - genericita jako „non-référentialité“ 

Furukawa v díle L´article et le problème de la référence en français definuje genericitu 

pomocí „non-référentialité“ nominálních syntagmat: 

 

generická nominální syntagmata nemají konkrétní a individuální referenční předměty dokonce do 

takové míry, že nepřítomnost gramatické kategorie, rodu a čísla, která charakterizuje i neutrální zájmena 

představující generická nominální syntagmata, může být interpretována jako znak větší či menší vzdálenosti 

mezi mluvčím a každým konkrétním referenčním objektem  nacházejícím se v konkrétní promluvě
121

 (Furukawa 

1986: 13). 

 

Na základě zkoumání členů došel k závěru, že se liší nejen podmínkami, které musí splňovat, 

aby vyjadřovaly genericitu, ale že míra genericity závisí na použití toho či kterého členu. Člen 

určitý v jednotném čísle se výrazně liší od zbývajích dvou:  

 

člen určitý v plurálu les N a člen neurčitý v singuláru un N jsou nereferenční, zatímco člen určitý 

v singuláru le N je referenční, v obou případech je postavení referenta zcela odlišné; […] generická syntagmata 

typu les N a un N nemají referenta, ten musí být chápán jako referent zvláštní, individuální, konkrétní                 

a identifikovatelný tak jako je generické syntagma typu le N referenční, tento referent musí být chápán ve 

smyslu abstraktní entity
122

 (ibid.: 15).  

 

Dochází proto k závěru, že “forma le N, která by se na první pohled zdála typicky generickou, 

je značně odlišná svým chováním od dvou zbývajících forem les N a un N a nezaslouží si být 

označována jako typické generikum
123

“ (ibid.: 5 - 6). O zbývajících dvou členech tvrdí, že 

                                                 
120

 la « part représentative » des occurrences requises pour qu´un prédicat soit génériquement vrai d´un ensemble 

est universelle, en ce qui concerne les occurrences hypothétiques, tout simplement parce que celles-ci ne se 

trouvent définies que par ces prédicats.  
121

 les SN génériques n´ont pas d´objets de référence particuliers et individuels, dans la mesure même où 

l´absence des caractéristiques grammaticales – le genre et le nombre – qui constitue la caractéristique même des 

pronoms neutres représentant les SN génériques, peut s´interpréter comme une marque de la distance plus ou 

moins grande qu´il y a entre le locuteur et chaque objet de référence particulier situé dans un univers de discours 

concret. 
122

 les N et un N sont non référentiels et qu´au contraire le SN de forme le N est référentiel, les statut de référent 

est complètement différent dans les deux cas; […] les syntagmes génériques de forme les N et un N n´ont pas de 

référent, ce référent doit être compris comme référent particulier, individuel, concret et identifiable en tant que  

le SN générique de forme le N est référentiel, ce référent doit être entendu dans le sens de l´entité abstraite.  
123

 la forme le N, qui semblerait au premier abord typiquement générique, est remarquablement différente dans 

son comportement des deux autres formes les N et un N, et que la forme le N ne mérite pas d´être appelée 

typiquement générique.  
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„forma, která zasluhuje být pojmenována typicky generickou je forma les N, forma un N, 

která nejčastěji připomíná zvláštní a konkrétní individuum, vyjadřuje třídu nebo genericitu 

pouze nepřímo
124

“ (ibid.: 6). Jako většina autorů omezuje úvahy na případy, ve kterých 

figuruje počitatelné podstatné jméno na pozici podmětu. Členy analyzuje z několika hledisek: 

zda v sobě nesou pojem plurality, zda dávají prostor k výjimce, zda podstatné jméno jejich 

přítomností získává na abstraktnosti či konkrétnosti. Typický generický člen, člen určitý 

v množném čísle, představuje bezpříznakovou formu generické výpovědi. Tento člen nejlépe 

vyhovuje kritériu třídy „notion de classe“, protože obsahuje „vnitřní pluralitu“ (ibid.: 24). 

Zvláštním rysem členu určitého v množném čísle je rovněž kompatibilita s dvěma druhy 

jazykových prostředků, prostorově-časovými (např. výraz en général) a časovými (toujours), 

zatímco ostatní dva členy připouštějí pouze časové výrazy (ibid.: 43). 

 

Člen určitý v jednotném čísle vykazuje znaky, které odporují genericitě: „forma určitého 

členu v jednotném čísle le N obyčejně nazývaná generickou není nutně spjatá přímo 

s pojmem třída, to znamená s celkem tvořeným pluralitou jednotlivých individuí a v důsledku 

toho se jedná o jednu entitu
125

“ (ibid.: 7). Z této skutečnosti můžeme odvodit, že se těžko pojí 

s predikáty vyjadřujícími třídu, např. se slovesem exister (ibid.: 42). Na druhou stranu 

najdeme podstatná jména, která se vyskytují formálně v jednotném čísle, ale sémanticky 

vyjadřují množné číslo, tzv. kolektiva (noms collectifs), která potvrzují skutečnost, že 

„gramatické jednotné číslo s sebou nenese vždycky myšlenku singularity
126

“ (ibid.: 27). Člen 

určitý v jednotném čísle nejlépe vyjadřuje „vérité stricte“ nebo „définition scientifique“, 

z čehož plyne, že nepřipouští výjimky (ibid.: 42). Furukawa tuto vlastnost označuje jako 

„caractère continu“. Člen určitý v singuláru dává podstatnému jménu abstraktní význam: 

„forma le N je ze své podstaty cizí pojmu čísla, a vytváří proto abstraktní entitu
127

“ (ibid.: 18). 

Vzhledem k tomu, že podstatné jméno s členem určitým v jednotném čísle je chápáno jako 

abstraktní entita bez číselného významu, dochází k předpokladu, že „forma le N je cizí 

myšlence výjimky, zatímco formy les N a un N nejsou
128

“ (ibid.: 18). Další rozdíl je v tom, že 

                                                 
124

 la forme qui mérite d´être appelée typiquement générique c´est la forme les N et que la forme un N, qui 

évoque le plus souvent un individu particulier et concret, n´exprime que de façon indirecte la notion de classe ou 

de généricité. 
125

 la forme le N communément appelée générique n´est pas nécessairement liée de façon directe à la notion de 

classe, c´est-à-dire à l´idée d´un ensemble composé d´une pluralité d´individus particuliers, et que, par 

conséquent, il s´agit là d´une seule entité.  
126

 le singulier grammatical n´entraîne pas toujours l´idée de singularité. 
127

 la forme le N est, par nature, étrangère à la notion du nombre et que, corrélativement, il constitue une entité 

abstraite.  
128

 la forme le N est étrangère à l´idée d´exception, tandis qu´en revanche, les formes les N et un N ne le sont 

pas.  
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„forma le N je více či méně nekompatibilní s neutrálním zájmenem ça, na rozdíl od vět 

obsahujících formy les N a un N, u kterých je neutrální zájmeno přijatelné
129

“ (ibid.: 17).  

 

Člen neurčitý podle Furukawy ze své podstaty evokuje význam specifického či zvláštního, 

pro vyjadřování genericity obvykle vyžaduje jiné lingvistické prostředky, např. použití 

záporu, způsobových sloves devoir a pouvoir či podmiňovacího způsobu (ibid.: 43). Lze proto 

říct, že „forma un N není forma schopná jasně a jednoduše vyjadřovat genericitu nominálního 

syntagmatu
130

“ (ibid.: 29). Člen neurčitý významově odpovídá subjektivnímu úsudku nebo 

úsudku s moralizujícím podtextem, tudíž je „vhodný k vyjadřování vět připouštějících 

existenci výjimek
131

“ (ibid.: 43). Z toho je možné odvodit, že „nemůže být platný pro všechna 

individua třídy N
132

“ (ibid.: 43).  

2.3.2 Francis Corblin – kontextuální ne/závislost generických členů 

Corblin studuje v díle Indéfini, défini et démonstratif genericitu u tří druhů determinantů,       

u členů neurčitého a určitého a u ukazovacích zájmen. Charakterizuje odlišnost těchto 

determinantů na základě kontextuální závislosti: 

 

neurčitý člen se zdá být nezávislý na kontextu, jeho interpretace v sobě nezahrnuje odkaz na paměť, což 

je vlastnost, kterou různým způsobem zohledňují všechny důležité teorie. Naproti tomu nominální skupiny 

s demonstrativy obsahují silné kontextuální propojení, které nutně vede k tomu, co můžeme označit jako 

interpretaci opakováním. Pro určitý člen se zdá naopak vztah ke kontextu méně pravidelný
133

 (Corblin 1987: 9).  

 

Pomocí kontextuální závislosti je podle něj možné rozlišovat kategorie particulier, général, 

resp. spécifique, générique, neboť „určitý člen není závislý, pokud je generický, neurčitý člen 

je nezávislý, ať je generický či nikoliv, demonstrativum je vždy závislé, ať je či není 

generické
134

“ (ibid.: 17). Vychází z distributivní doktríny, z které jsou odvozeny dvě třídy: 

expressions indéfinies a désignateurs vyznačující se syntaktickými rozdíly. Do třídy 

désignateurs patří vlastní jména, určitý člen a ukazovací zájmena (ibid.: 14). Třídu 

                                                 
129

 la forme le N est plus ou moins incompatible avec le pronom neutre ça et qu´en revanche, les phrases 

comportant les formes les N et un N sont acceptables.  
130

 la forme un N n´est pas une forme apte à exprimer purement et simplement la généricité du SN. 
131

 apte à l´expression d´une proposition qui admet l´existence de cas exceptionnels  
132

 ne peut pas être valable pour tous les individus de la classe de N. 
133

 l´indéfini apparaît comme un terme indépendant du contexte, dont l´interprétation n´implique pas de renvoi    

à une mémoire, propriété que notent toutes les théories importantes sous des formes différentes. A l´inverse,    

les groupes nominaux démonstratifs impliquent une connexion contextuelle forte qui aboutit nécessairement à ce 

qu´on peut appeler une interprétation par reprise. Pour le défini en revanche, le rapport au contexte semble 

beaucoup moins régulier.  
134

 le défini n´est pas dépendant s´il est générique, l´indéfini est indépendant qu´il soit générique ou non, et        

le démonstratif est toujours dépendant, qu´il soit générique ou non. 
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expressions indéfinies tvoří číselné výrazy (éléments de nombre) a éléments à parcours de 

valeur, u kterých uvádí např. zájmena tout, chaque, nul a certains (ibid.: 72). Tyto dvě třídy 

odpovídají dvěma druhům referenčních interpretací, pod kterými si představíme „operaci, 

která umožňuje interpretovat nominální skupinu s nominální hlavou jako argument ve 

výpovědi
135

“ (ibid.: 16). 

 

Základní opozici definují pojmy druh (espèce) pro generické užití a jednotlivec (en 

particulier) pro specifické užití. Generické užití členu určitého a neurčitého se od sebe značně 

liší. Genericita je podle něj vlastní určitému členu, který je možné označit jako typický 

generický člen, zatímco neurčitý člen takto funguje omezeně: „neurčitý člen připouští 

generickou interpretaci pouze v určitých kontextech, zatímco u určitého členu se zdá, že ji 

vlastní sám o sobě nehledě na větný kontext
136

“ (ibid.: 50). Jelikož genericitu definuje ve 

významu druhu, domnívá se, že „i když neurčitý člen připouští generické užití, nebyl by 

schopný označovat druh v jeho úplné všeobecnosti jako člen určitý
137

“ (ibid.: 30). Corblin 

tvrdí, že „interpretace neurčitého členu nazvané jako generické nejsou nic jiného než 

nespecifické interpretace konkrétního druhu
138

“ (ibid.: 47). To znamená, že neurčitý člen 

v generickém užití nepovažuje za samostatnou skupinu, pouze jako součást nadřazené 

kategorie nespecifického užití. Vychází z J. Hawkinse, který tvrdí, že „neurčité determinanty 

jsou definovány nutností « vyloučit » ze své reference některého člena třídy N, což bychom 

mohli nazvat interpretací « ne všechna N »
139

“ (ibid.: 29 – 30). Neurčitý člen v sobě obsahuje 

jakýsi vylučující prvek.  

2.3.3 Hervé Curat – „généralité“ a „généricité“ 

Curat v Les déterminants dans la référence nominale et les conditions de leur absence 

definuje dvě různá čtení jmenných syntagmat: „lectures générales“, u nichž genericita 

představuje „krajní případ“ a „lectures particulières“, do kterých patří „lectures virtuelles“      

a „lectures spécifiques“ (Curat 1999: 109).  

 

 

                                                 
135

 une opération qui permet d´interpréter un groupe nominal à tête nominale comme argument dans un énoncé.  
136

l´indéfini n´admet l´interprétation générique que dans certains contextes, alors que le défini semble la posséder 

de son propre chef, quel que soit le contexte propositionnel.  
137

 l´indéfini, même s´il admet des emplois génériques ne serait pas au même titre que le défini capable de 

mentionner l´espèce dans toute sa généralité.  
138

 les interprétations dites génériques de l´indéfini ne sont rien d´autre que des interprétations non spécifiques 

d´un genre particulier.  
139

 les indéfinis ont pour propriété définitoire la nécessité d´« exclure » de leur référence quelque membre de la 

classe N, ce qu´on pourrait appeler l´interprétation « pas tous (les N) ».  
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Rozlišuje dva pojmy „généricité“ a „généralité“, které vysvětluje takto: 

 

každá generalita je otevřenou, neohraničenou referencí. To si vyžaduje otevřenou referenční třídu samo 

o sobě, to znamená třídu získanou projekcí kategorie lexikálně označované substantivním syntagmatem do 

neohraničené referenční situace. O generalitě hovoříme, pokud determinant provádí otevřenou referenci uvnitř 

této třídy; o genericitu se jedná, když determinant působí bez restrikce na referenční třídu, která je omezená jen 

kategorií
140

 (ibid.: 106). 

 

Autor zkoumá genericitu u členu určitého v singuláru a v plurálu a u členu neurčitého 

v singuláru, neboť „pokud je nominální syntagma un SN s členem neurčitým generické, jeho 

determinant může být často zaměněn s určitým členem v singuláru le a v plurálu les, aniž by 

se to dotklo reference
141

“ (ibid.: 105). Ve své interpretaci genericity navazuje na Kleibera. 

Zajímá ho především, v čem se generické užití jednotlivých členů liší a co mají naopak 

společné. Důraz klade na typ predikátu. Vyslovuje tezi, že: 

 

  generický člen un je možný pouze s distributivním přísudkem, zatímco generické interpretace členů le  

a les nezávisí zásadní měrou na typu přísudku, nejsou omezeny na přísudky vyjadřující události a přísudky spjaté 

s druhem. [ … ] Naproti tomu s těmito přísudky je možné použít pouze člen neurčitý un pro vyjadřování 

poddruhu. [ … ] tento rozdíl ilustruje jak podobnost v chování členů le a les, tak odlišnost mezi interpretací 

poddruhu a generickou interpretací. Naopak ukotvení v situaci, které vyžaduje demonstrativum, zakazuje 

generické čtení a současně umožňuje čtení poddruhů nehledě na přísudek
142

 (ibid.: 94). 

2.3.4 Danielle Leeman – „genericita a priori“ 

Leeman, svou teorii o generickém užití členů, kterou prezentuje v Les déterminants du nom 

en français, postavila na koncepci dvou typů genericity – „généralisation inductive“               

a „généricité a priori“:  

s členem určitým v singuláru le a v plurálu les a s členem neurčitým un genericita by byla prezentována 

jako induktivní generalizace (to, co pozorujeme u některých případů, je rozšířeno na celek), zatímco s neurčitými 

                                                 
140

 toute généralité est une référence ouverte, non finie. Cela requiert une classe référentielle elle-même ouverte, 

c´est-à-dire obtenue par projection de la catégorie lexicalement signifiée par le syntagme substantif sur            

une situation de référence non finie. Il y a généralité quand le déterminant opère une référence ouverte 

àl´intérieur de cette classe; il y a généricité quand le déterminant opère sans restriction sur une classe 

référentielle que seule la catégorie limite.  
141

 si un SN est générique, son déterminant pourra souvent commuter avec le ou les sans affecter la référence. 
142

 un générique n´est possible qu´avec un prédicat distributif, alors que les interprétations génériques de le et les 

ne dépendent pas crucialement du type de prédicat, n´étant pas contraintes avec les prédicats événementiels et   

les prédicats d´espèces. A l´opposé, la lecture en sous-espèce [ … ] est seule possible pour un avec ces prédicats. 

[ … ] Cette différence illustre tant la similarité de comportement de le et les que la distinction entre lecture en 

sous-espèce et lecture générique. Au contraire, l´ancrage situationnel qu´impose le démonstratif interdit             

la lecture générique, permettant au plus une lecture en sous-espèce, quel que soit le prédicat. 
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zájmeny tout a chaque by byl genericita prezentována jako a priori, hypotéza je naráz vyslovena, aby 

charakterizovala třídu
143

 (Leeman 2004: 105).  

 

Zkoumá rozdíly mezi členy le, les, un a neurčitými zájmeny chaque a tout z hlediska 

přípustnosti výjimek z uvažovaného celku: 

le, les, un, chaque, tout jsou jediné determinanty schopné uvádět nominální skupinu v generickém 

významu, to znamená, že odkazuje na celek označovaných jmen. Členy le, les, un jsou v protikladné  k chaque, 

tout tím, že genericita, kterou nesou, nechává místo pro výjimky (vyslovíme obecné mínění, které ale nemusí být 

pravdivé pro všechny členy třídy), což se formálně projevuje možností uvést znovu nominální skupinu 

ukazovacím zájmenem a jejich slučitelnost s frekvenčními příslovci
144

 (ibid.: 106). 

 

Leeman se podrobně zabývá trojicí členů, u kterých pozoruje významové rozdíly. Genericitu 

u členu neurčitého v jednotném čísle un N definuje jako „vlastnost, která se týká všech N 

vzatých jedno po druhém
145

“ (ibid.: 107). Člen určitý v jednotném čísle le N vyjadřuje 

„vlastnost charakteristickou pro druh jako takový (jedná se o abstrakci, o koncept, neboť 

nemůžeme pozorovat « druh »)
146

“ (ibid.: 110). Z toho lze usoudit, že „člen le vytváří 

homogenní celek, který představuje jednu entitu, takže rozdíly mezi členy tvořící tuto entitu 

jsou neutralizovány
147

“ (ibid.: 110). Naproti tomu člen určitý v plurálu les N vyjadřuje 

genericitu jako vlastnost „kterou mají všichni členové druhu
148

“ (ibid.: 110). 

 

Tato autorka zdůrazňuje důležitost kontextu, ve kterém se GN nachází a typ slovesa. 

Stanovuje dvě hlavní kritéria pro určování generického významu výpovědi – pronominalizaci 

a otázku. Zatímco platí, že groupe nominal lze nahradit ukazovacím zájmenem (ce, ça)           

a osobním zájmenem (typický znak určitého členu, připouští se i u neurčitého), generické 

užití nepřipouští otázku, která by zpřesnila identitu syntagmatu, neboli vytvoření poddruhu 

(sous-espèce). Člen určitý v singuláru a plurálu a člen neurčitý v singuláru v generickém užití 

                                                 
143

 avec le, les, un, la généricité serait présentée comme une généralisation inductive (ce que l´on observe de 

certains cas est étendu à l´ensemble), tandis qu´avec tout, chaque, la généricité serait présentée comme un          

a priori, une hypothèse avancée d´emblée pour caractériser la classe.  
144

 le, les, un, chaque, tout sont les seuls déterminants susceptibles d´introduire un GN au sens générique, c´est-

à-dire qui réfère à l´ensemble des N désignés. Le, les, un s´opposent à chaque, tout par le fait que la généricité 

qu´ils véhiculent laisse une place à l´exception (on porte un jugement général mais qui peut ne pas être vrai de 

tous les membres de la classe), ce qui se marque formellement par la possibilité de reprise du GN par le 

démonstratif et par leur compatibilité avec les adverbes de fréquence le, les, un, chaque, tout.  
145

 une propriété qui concerne tous les N pris un à un. 
146

 une propriété caractéristique de l´espèce elle-même (il s´agit d´une abstraction, d´un concept: on ne peut 

observer une « espèce »). 
147

 l´article le établit donc un ensemble homogène, qui forme une entité telle que les différences entre                

les membres la composant sont neutralisées.   
148

 possédée par les membres de l´espèce. 



41 

 

 

 

představují „úplný celek a ne poddruh, typ (neurčitý člen un může nést oba druhy genericity: 

Un chien est un mammifère. / Pes je savec. (= všichni psi), Un chat a mauvais caractère. / 

Kočka má špatný charakter. (= poddruh: siamská))
149

“ (ibid.: 106). Znamená to, že uvažuje tři 

odlišné typy genericity v závislosti na užití konkrétního členu. Jiný význam genericity 

vyplývá podle ní z odlišných syntaktických a distributivních vlastností jednotlivých členů. 

2.3.5 Shrnutí hlavních teorií  

Generické nominální syntagma s členem neurčitým un N může vyjadřovat vlastnost platnou 

pro všechna N, která uvažujeme jedno po druhém (tous les N pris un à un), u členu určitého   

v jednotném čísle le N se jedná o vlastnost vztahující se na druh jako takový (l´espèce       

elle-même) a s určitým členem v množném čísle les N je tato vlastnost společná všem členům 

druhu (les membres de l´espèce), viz Leeman (2004). Genericitu lze definovat rovněž pomocí 

pojmů třída a vnitřní pluralita. U členu určitého v jednotném čísle le N lze shledat značné 

rozdíly oproti členu určitému v plurálu les N a neurčitému v singuláru un N a můžeme dojít 

k závěru, že člen určitý v singuláru nepředstavuje typicky generické užití, na rozdíl od les N, 

který nejlépe vyjádří genericitu, neboť připomíná pojem třídy, člen neurčitý un N je schopný 

vyjádřit genericitu pouze nepřímo, viz Furukawa (1986). Uvažujeme-li důležitost kontextu, 

lze usoudit, že člen neurčitý vyjadřuje genericitu pouze v omezených případech, zatímco člen 

určitý v singuláru  a v plurálu lze vnímat jako typicky generické členy. Na druhou stranu je to 

člen neurčitý, který je jediný schopen vyjadřovat poddruh, vic Curat (1999). Generické užití 

lze chápat jako zvláštní případ nespecifického užití členů. Určitý člen v generickém významu 

závisí na kontextu, což neplatí u neurčitého členu, genericitu lze vykládat ve smyslu druhu,    

a proto chápat jako typický člen schopný vyjadřovat druh pouze člen určitý, zatímco neurčitý 

člen nedokáže zcela pojmout druh v jeho obecnosti, viz Corblin (1987). 

 

 

 

 

 

                                                 
149

 l´ensemble entier et non une sous-classe, un type (un peut véhiculer les deux sortes de généricité: Un chien est 

un mammifère (= tous les chiens / Un chat a mauvais caractère (= une sous-espèce: celle des siamois)). 
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3. Typologie genericky interpretovatelných konstrukcí 

3.1 Teoretická východiska 

Kategorie determinantů, do které patří členy, je charakterizována formálními a sémantickými 

vlastnostmi. Formální vlastnosti dále dělíme na morfologické a syntaktické. Členy jsou 

morfémy, které determinují, neboli určují, a to nejčastěji podstatná jména, proto jsou 

důležitou součástí nominálních syntagmat. Zároveň jsou schopné nominalizovat i jiné slovní 

druhy. O generickém užití členů hovoříme v případě, že předmět řeči, na který odkazujeme, 

zastupuje druh, třídu, či obecně nějakou skupinu. Podstatné jméno tedy nechápeme 

individuálně, ale druhově, což dokládá i latinský původ adjektiva generický od slova genus 

(fr. genre) znamenající rod, druh. U členů určitého a neurčitého rozlišujeme dvojí číslo, 

jednotné a množné, a dvojí rod, mužský a ženský. Dichotomie mužského a ženského rodu zde 

není zkoumána, jelikož lze očekávat, že u generik není funkční. Naproti tomu předpokládám, 

že singulár a plurál představují distinktivní rys a vedou k odlišné schopnosti členů vyjadřovat 

pluralitu. Z toho důvodu se zabývám v práci tímto rozdílem.  

 

Souhlasím s Grossem (2012: 165), že „determinace závisí na sémantické povaze                     

a predikativním rázu, na typu argumentů, které vytvářejí schéma věty, a případně na 

příslovečných určeních
150

“. V této práci budu zkoumat syntaktické funkce SN a typ přísudku 

ve větách s generickou platností, dále se pokusím zjistit, jaký význam má kontext pro 

generickou interpretaci členů a zda lze odlišnou genericitu členů určitého a neurčitého 

vysvětlit pomocí jejich etymologie. V typologii, která následuje, zohledňuji sémantické 

třídění podstatných jmen na binární opozice ne/počitatelná, abstraktní/konkrétní, ne/životná 

podstatná jména a zvláštní skupinu kolektiva. 

3.2 Syntaktická charakteristika generického užití 

3.2.1 Funkce nominálního syntagmatu 

V této práci zkoumám generické nominální syntagma ve třech syntaktických pozicích, jako 

podmět, předmět a jmenný přísudek. Předpokládám, že použití generika závisí do značné 

míry na syntaktické funkci, kterou ve větě SN zastává, protože u nominálního syntagmatu      

v určité syntaktické funkci se nemůže objevit libovolný generický člen, s výjimkou podmětu. 

Souhlasím s Corblinem (1987: 50), že se jedná o „zřejmou asymetrii mezi podmětem              

                                                 
150

 la détermination est fonction de la nature sémantique et l´aspect du prédicat, du type des arguments qui 

constituent le schéma de phrase et des éventuels circonstants. 
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a ostatními pozicemi
151

“, neboť v pozici podmětu podstatné jméno nepodléhá jiným 

pravidlům, tudíž se dá teoreticky použít člen určitý v singuláru a v plurálu i člen neurčitý 

v singuláru v generickém významu. Ve spojení se slovesem être jsou členy ekvivalentní, 

pokud être funguje jako sloveso existence (pokud není smysl věty konkretizován). Souhlasím 

s Riegelem et al. (2009: 295), že „pokud je nominální skupina v pozici podmětu, její 

generický význam je ovlivněný charakterem přísudku, který musí být « přísudkem rodovým 

», to znamená platným pro celou třídu
152

“. 

Srov.: 

(1) Le loup est un carnivore. (Vlk je masožravec.) 

(2) Un loup est un carnivore. (Vlk je masožravec.) 

(3) Les loups sont des carnivores. (Vlci jsou masožravci.) 

 

V pozici předmětu výrazně záleží na typu podstatného jména. Člen neurčitý v jednotném čísle 

má často v této pozici číselný význam. V následující trojici vět je nejlépe použít člen určitý 

v množném čísle, podstatné jméno les lecteurs zde má význam čtenářského publika (lectorat). 

Srov.: 

(1) Les contes humoristiques servent à distraire le lecteur.  

(Humoristické povídky slouží k rozptýlení čtenáře.) 

 

(2) Les contes humoristiques servent à distraire un lecteur.  

(Humoristické povídky slouží k rozptýlení čtenáře.) 

 

(3) Les contes humoristiques servent à distraire les lecteurs.  

(Humoristické povídky slouží k rozptýlení čtenářů.) 

 

V této práci zkoumám rovněž generikum u jmenného přísudku (attribut du sujet). Je to větný 

člen, který kvalifikuje podstatné jméno (případně předmět přímý) prostřednictvím slovesa. Ve 

větách typu c´est, ce sont bez uvedení bližšího údaje je pravidlem používat člen neurčitý. 

Můžeme říct La souris est un rongeur. / Les souris sont des rongeurs., nikoliv La souris est le 

rongeur. Člen určitý by se mohl vyskytnout u jmenného přísudku v případě, že by podstatné 

jméno rongeur bylo blíže určeno např. vlastním jménem: * La souris est le rongeur de Pierre. 

Touto modifikací by se ale změnil význam věty a věta by přestala být generická.  
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 dissymétrie flagrante entre le sujet et les autres positions.  
152

 lorsque le GN est en position de sujet, son sens générique est conditionné par la nature du prédicat, qui doit 

être un « prédicat de genre », c.-à.-d. valable pour la classe entière.  
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Srov.: 

(1) * La souris est le rongeur. (Myš je hlodavec.) 

(2) La souris est un rongeur. (Myš je hlodavec.) 

(3) Les souris sont les rongeurs. (Myši jsou hlodavci.) 

3.2.2 Přísudek v generických větách 

Přísudek zásadním způsobem rozhoduje o významu věty, neboť vyjadřuje činnost, stav či 

vlastnost připadající podmětu. Nejčastěji se nachází v pozici přísudku sloveso, které dodává 

výpovědi smysl. Najdeme slovesa, která v sobě přímo obsahují pluralitu např. diviser (la 

société), faire partie (de la nourriture) apod. Podmětem ve větě La peine de mort divise        

la société. (Trest smrti rozděluje společnost.) je „collectif humain“ (viz kapitola 3.3.2 

Podkategorie podstatných jmen) neboli kolektivní podstatné jméno představující totalitu, 

abstraktní celek lidí, který můžeme pojmenovat obecným názvem společnost. Význam 

výpovědi ale ve skutečnosti znamená, že někteří lidé jsou pro trest smrti, jiní ho odmítají, 

případně mají jiný názor, tedy společnost je tvořená konkrétními jedinci s odlišnými názory. 

Použití tohoto podstatného jména evokuje, že to není vyčerpávající totalita, ale dostatečné 

množství lidí, které pod společnost můžeme přiřadit. Pluralitu obsahuje i „prédicat d´espèce“. 

Jak z názvu vyplývá, jedná se především o věty vztahující se na živočišný druh, např. Les 

loups vivent en meute. (Vlci ţijí ve smečkách.) či La souris est un rongeur. (Myš je hlodavec.), 

ve kterých neuvažujeme konkrétního zástupce druhu, ale druh jako takový vyznačující se 

určitými vlastnosti pro něj charakteristickými.  

 

Přestože modelové věty v praktické části diplomové práce jsou všechny v přítomném čase, 

neznamená to, že by se nemohlo generikum vyskytovat u vět v minulém čase, případně 

v budoucím. Generické výpovědi v minulosti se týkají velmi často vynálezů či historických 

událostí: Les Chinois ont inventé la poudre noire. (Číňané vynalezli střelný prach.) Tento typ 

přísudku nazýváme ve francouzštině „prédicat événementiel“, neboli přísudek značící událost. 

Platí, že podstatné jméno Les Chinois je zde užito ve smyslu národa, důležité je, že tento 

vynález je přisuzován zemi jako původci, kterou ztělesňuje národ.  

 

Kolektivní přísudek (prédicat collectif) se může objevit ve větách zobecňujících určité tvrzení 

týkající se početnější skupiny, kterou může pojmout jako kolektiv, např. Les Tchèques aiment 

la bière. (Češi mají rádi pivo.). Přestože je to obecně akceptovaná pravda, neboť Češi jsou 

skutečně považováni za národ holdující tomuto nápoji (viz „connaissance partagée“), 

neznamená to, že všichni Češi bez výjimky pijí pivo. Zde se dostáváme ke Kleiberově 
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termínu „reprezentativní vzorek“, neboli dostatečný počet prvků, pro které daná vlastnost 

musí platit, abychom ji mohli zobecnit. Jedná se o „quasi-totalité“, ke které dojdeme 

induktivní generalizací. Vlastnost, která náleží jedinci, vztáhneme na celek. Platí, že             

„u fenoménu zvaného indukce, se obecně setkávají dvě věci – počet příkladů, které 

uvažujeme, abychom mohli zobecňovat, a smysl získaného zevšeobecnění
153

“ (Kleiber 1989: 

80). 

 

Přísudek vyjadřující stav či vlastnost, které pozorujeme u jedince (prédicat statif individuel), 

můžeme rozšířit na celou skupinu, tím pádem považujeme jedince za zástupce této skupiny. 

Opět nejsou vyloučeny výjimky z celku, věta La femme est un être fragile. (Ţena je křehká 

bytost.) uvažuje ženu jako pohlaví v protikladu k muži, který je vnímán jako silný tvor a její 

ochránce. Ve spojení s podstatným jménem bytost (un être) posouváme význam z roviny 

individuální na abstraktní, aniž bychom zkoumali, zda toto tvrzení platí u všech žen. 

Generický význam v sobě rovněž ukrývá pojmy frekvence, opakování a zvyk. Jelikož užití 

generického členu nevyžaduje, aby se výpověď týkala úplně všech členů skupiny, neboli dává 

prostor k výjimce, použitím frekvenčních příslovcí zdůrazníme, že věta je platná 

v dlouhodobé perspektivě. Přidáme-li do věty La viande fait partie de la nourriture de 

l´homme. (Maso je součástí lidské stravy.) příslovce d´habitude, i když tím zúžíme její 

platnost, věta neztrácí na pravdivosti, blíží se naopak více realitě, protože tím nevylučujeme 

lidi, kteří maso nekonzumují (např. vegetariáni). Použitím příslovce toujours by význam věty 

kolidoval s předpokládanou skutečností. Tyto kvantifikátory je proto u generického užití 

nutné volit šetrně. O „interprétation habituelle“ se také často hovoří u obecně uznávaných 

pravd, např. La fable donne des leçons sur la morale. (Bajka dává morální poučení.) či        

La vérité l´emporte sur le mensonge. (Pravda vítězí nad lţí.), u kterých se neověřuje 

pravdivost, protože jsou všeobecně uznávané.  

3.2.3 Význam kontextu  

Pro správné pochopení věty je obvykle nutné znát okolnosti, za kterých byla pronesena, neboť 

pokud jsou výpovědi vytrženy z kontextu, jsou často dvojsmyslné. Vycházím z myšlenky, že 

„pro pochopení věty je třeba a stačí, abychom byli schopni určit podmínky její pravdivosti
154

“ 

(Riegel et al. 2009: 930). Znalost či neznalost kontextu rozhoduje o odlišných interpretacích 

členů, neboť „situace, ve které je řeč pronesena, vynucuje omezení v jejím významu, což vede 

                                                 
153

 dans le phénomène de l´induction, les deux coïncident généralement – le nombre d´instances réalisées repris 

pour l´instauration d´une généralisation et le sens de la généralisation obtenue. 
154

 pour comprendre une phrase, il faut et il suffit d´être capable de déterminer quelles sont ses conditions de 

vérité. 
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k definování interpretace. Úroveň interpretace umožňuje uvědomit si vztah mezi 

lingvistickým znakem a jeho referentem
155

“ (Curat 1999: 20). Galmiche zdůrazňuje důležitost 

toho, jak větu interpretujeme, dokonce se domnívá, že „genericita není záležitostí syntaxe, ale 

interpretace
156

“ (Galmiche 1985: 3). Generické věty nepřipouštějí individualizaci podstatného 

jména, aby mohla být věta pojata v obecném smyslu, účastníci rozhovoru si musejí rozumět, 

stejně tak pokud máme interpretovat nějakou výpověď, musíme ji umět identifikovat, k tomu 

slouží tzv. „connaissance partagée“, pod tímto pojmem si představíme „referenční vztah, při 

kterém prvek zmíněný v textu vyvozuje svou referenci ze znalosti věcí patřících do světa, tato 

znalost je sdílená účastníky komunikace; tento prvek je přítomný v mysli, v paměti 

účastníků
157

“ (Loucká 2005: 26). 

 

Zatímco věta La souris est un rongeur. (Myš je hlodavec.) má platnost opřenou o lidské 

poznání z oblasti zoologie, na základě kterého byla vytvořena taxonomie, díky sdílené 

znalosti jsme schopni porozumět jejímu obsahu. Věta L´armée assure la sécurité. (Armáda 

zajišťuje bezpečnost.) je bez dodání kontextu dvojsmyslná, je u ní přípustné generické             

i specifické čtení. Pokud bychom bezpečnost interpretovali jako úkol armády, který najdeme 

v jejím oficiálním ustanovení, jednalo by se o obecnou výpověď, věta by získala generický 

význam. Pokud bychom ji ale zasadili do kontextu, např. v době konání demonstrace proti 

rasismu, při které hrozí střety s extrémisty, by mohl reportér natáčející z místa demonstrace 

uvést, že L´armée assure la sécurité (případně dodat sur place).  

3.3 Sémantická charakteristika generického užití 

3.3.1 Latinský původ členů  

Pro hlubší pochopení členů ve francouzském jazyce je dle mého názoru nutné pátrat po jejich 

etymologii, která nám může objasnit jejich význam a napomoct při interpretaci generických 

vět. Postupné začleňování determinantů do francouzštiny dokládá tvrzení, že: 

 

důvody nevyvážeností, které způsobily teprve postupné ukotvení struktury nominálního syntagmatu, 

jsou bezpochyby více rázu sémantického a pragmatického. Kategorie specifických determinantů v moderní 

francouzštině (členy, ukazovací a přivlastňovací zájmena) získala tedy určitou celistvost až dost pozdě. Vše 
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 la situation dans laquelle le discours est produit impose à son tour des restrictions à sa signification, ce qui 

achève d´en définir l´interprétation. Le niveau de l´interprétation permet de tenir compte du rapport du signe 

linguistique au référent. 
156

 la généricité n´est pas une affaire de syntaxe, mais d´interprétation.  
157

 une relation référentielle où l´élément mentionné dans le texte tire sa référence de la connaissance partagée 

des choses du monde entre les participants de la communication; cet élément est présent dans l´esprit, dans la 

mémoire des participants. 
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probíhá, jako by se gramatikalizace kategorie determinantů rozšířila od specifičnosti členů na další podkategorie. 

[ … ] Pokud vynecháme výjimku, kterou představuje neurčitý člen un, u kterého můžeme říct, že se přímo pojí 

s číslovkou unus a v případě skupiny přivlastňovací, která prodlužuje paradigma meus (ještě by bylo třeba 

poznamenat, že forma leur vyšla z anaforického illorum), ostatní determinanty jsou výsledkem více či méně 

významných transformací, které nejsou, na základě pravidelného fonetického vývoje, pokračováním významově 

ekvivalentní latinské formy
158

 (Combettes 2001: 5). 

 

Podle mého názoru je třeba mít na paměti, že určitý a neurčitý člen pocházejí z jiného 

latinského základu a nevznikaly ve stejnou dobu, tato skutečnost je příčinou jejich 

specifických vlastností, které se projevují např. i v odlišné schopnosti vyjadřovat genericitu. 

Zatímco člen určitý vznikl z latinského ukazovacího zájmena, člen neurčitý z číslovky. Člen 

jako takový v latině neexistoval. I když je obtížné přesně určit, kdy byly determinanty 

začleněny do jazykového systému a završily proces gramatikalizace, vzhledem k odlišné 

etymologii se dá předpokládat, že se nevyvíjely stejně: „vývoj identický s vývojem určitého 

členu nepostihnul stejnou rychlostí třídu demonstrativ, posesiv a neurčitých determinantů
159

“ 

(ibid.: 5). 

 

Francouzština stejně jako ostatní románské jazyky převzala latinská ukazovací zájmena: 

„klasická latina v mluvené podobě měla k dispozici čtyři ukazovací zájmena: anaforické 

is/ea/id, které přestalo být dost brzy běžně užíváno; tři demonstrativa v pravém slova smyslu 

hic/haec/hoc; iste/ista/istud; ille/illa/blud
160

“ (Banniard 1997: 73 – 74). V případě 

francouzštiny „se forma li vzniklá z latinského zájmena illi stala určitým členem, když už se 

nemohla vyvinout v ještě slabší ukazovací zájmeno
161

“ (ibid.: 76). Původní latinské 

demonstrativum ztratilo svůj prvotní význam a jeho ukazovací funkce byla potlačena do té 

míry, že v období protofrançais/ancien français classique se stalo ve francouzském jazyce 

novým morfémem. Platí, že člen určitý je „vynález vlastní protorománštině
162

“ (ibid.: 74). 
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 c´est sans doute davantage du côté sémantique et pragmatique qu´il faut chercher les raisons des 

déséquilibres, qui font que la structuration du syntagme nominal ne s´est mise en place que progressivement,     

la catégorie des déterminants spécifiques du français moderne (articles, démonstratifs, possessifs) n´acquerrant 

qu´assez tardivement une certaine homogénéité. Tout se passe comme si le mouvement de grammaticalisation de 

la catégorie déterminant s´étendait, à partir de la spécificité de l´article, à d´autres sous-catégories. [ … ] si l´on 

excepte le cas de l´indéfini un, qui se rattache directement, pourrait-on dire, au numéral unus, et la famille des    

« possessifs », qui prolonge le paradigma de meus (encore faudrait-il noter qu´une forme comme leur est issue de 

l´anaphorique illorum), les autres déterminants sont le résultat de transformations plus ou moins importantes, qui 

ne prolongent pas, par évolution phonétique régulière, les formes latines sémantiquement équivalentes. 
159

 l´évolution de démonstratifs, des possessifs, des indéfinis, évolution identique à celle qui a affecté l´article 

défini, ne se produit pas à la même vitesse pour chacune de ces classes. 
160

 le latin parlé classique disposait d´un jeu de quatre démonstratifs: un anaphorique, is/ea/id, qui sortit assez 

rapidement de la parole collective; trois démonstratifs proprement dit: hic/haec/hoc; iste/ista/istud; ille/illa/illud. 
161

 la forme issue de illi, li, ne pouvant devenir un démonstratif ultra-faible, devient l´article défini. 
162

 invention propre au protoroman.  
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Vznik členu určitého datujeme do přechodného období mezi latin vulgaire a románskými 

jazyky. Další důležitou etapou ve vývoji francouzských členů bylo období ancien français, 

kde pozorujeme rozlišení mezi členem určitým, neurčitým a nulovým: 

 

člen aktualizuje podstatné jméno pro potřeby promluvy, čímž definuje stupeň zvláštnosti či 

všeobecnosti. Člen neurčitý zavádí pojem podstatného jména ve směru partikularizace, odkazuje na předmět 

promluvy, který dosud nebyl zmíněn, určitý člen podstatné jméno směřuje po partikularizaci ve směru 

zevšeobecnění a vyjadřuje ho jako přisvojení mysli. Nepřítomnost členu či nulový člen ukazuje podstatné jméno 

v jeho jazykové hodnotě před jakoukoliv partikularizací
163

 (Moignet 2002: 100).  

 

Používání členů v ancien français se logicky oproti moderní francouzštině změnilo: 

 

člen je mnohem méně používaný ve staré francouzštině než dnes. Pokaždé, kdy je málo zapojen pohyb 

směrem k partikularizaci (rané pojetí), nepřítomnost členu konkuruje neurčitému členu; stejně tak pokud 

představuje podstatné jméno ve zevšeobecňujícím hledisku, člen určitý není použit
164

 (Joly 2002: 242).  

 

V ancien français najdeme rovněž užití členů, které lze oznčit za generické „když dáváme 

najevo, že podstatné jméno je pojato ve svém nejobecnějším významu. Jedinec je proto 

označován ne jako individuum, ale jako typ
165

“, viz Moignet (2002: 104): „La male garde pest 

le leu“ (věta s platností přísloví). Člen neurčitý v singuláru měl „hodnotu méně určitou než 

jakýkoliv“: např.: „Si l´encaeignent agresi cum un urs.“ (ibid.: 101) 

 

Zvláštnost, na kterou upozorňuje Moignet, je použití členu neurčitého v plurálu u podstatných 

jmen označujících celek, např. uns degrez, v moderní francouzštině „des marches = un 

escalier“ (schody = schodiště). Jedná se o tzv. vnitřní plurál, „to znamená jsoucno chápané 

jako dělitelné na části. Často se jedná o substantiva označující předměty vyskytující se           

v párech
166

“ (ibid.: 101). Vnitřní pluralita je „proces, který spočívá v tom, že jsou vnímány 

jako « mentální jednotky » určité celky věcí, jejichž smysl v sobě zahrnuje trvalou myšlenku, 

                                                 
163

 l´article actualise le substantif pour les besoins du discours en en définissant le degré de particularité ou de 

généralité. L´article indéfini engage la notion du substantif dans la voie de la particularisation, la réfère               

à un objet jusqu´alors non évoqué; l´article défini l´engage, après particularisation, dans la voie                          

de la généralisation et le signifie ainsi comme une possession de la pensée. L´absence d´article, ou article zéro, 

montre le substantif dans sa valeur de langue antérieurement à toute particularisation.  
164

 l´article est beaucoup moins employé en ancien français qu´il ne l´est aujourd´hui. Chaque fois que                 

le mouvement de particularisation est peu engagé (saisie précoce) l´absence d´article vient concurrencer l´article 

indéfini; de la même façon, lorsqu´il présente le substantif dans une perspective généralisante, l´article défini 

n´est pas employé.  
165

 pour signifier que le substantif est pris dans l´acception la plus générale. L´être est désigné ainsi, non comme 

individu, mais comme type  
166

 c´est-à-dire un être conçu comme divisible en parties. Souvent, il s´agit de substantifs désignant des objets 

allant par paires. 
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aniž by bylo nepřípustné použitím znaku plurálu –s, že se uvnitř této mentální jednotky 

vyskytuje více předmětů
167

“ (Joly 2002: 245). 

3.3.2 Podkategorie podstatných jmen 

Genericita závisí nejen na syntaktické pozici nominálního syntagmatu, typu přísudku              

a kontextu, ale i na samotném typu podstatného jména, které tvoří nominální syntagma. 

Rozhodla jsem se proto podrobněji zkoumat tři hlavní podkategorie, které zahrnují 

protikladné páry - podstatná jména ne/počitatelná, ne/životná, abstraktní / konkrétní, jako 

zvláštní kategorii k nim přidávám kolektivní podstatná jména. Vzhledem k odlišným 

charakteristikám těchto sedmi typů podstatných jmen, lze očekávat, že se nebudou chovat 

stejným způsobem ani v nominálním syntagmatu obsahujícím generikum. Počitatelná              

a nepočitatelná podstatná jména jsou definována takto:  

 

počitatelná podstatná jména odkazují na nesouvislé segmenty reality (pilot, letadlo, bouřka), které 

můžeme spočítat a které se kombinují se všemi determinanty označujícími číselné množství (jedno / pět / několik 

/ nějaká / apod., letadlo,a). Nepočitatelná podstatná jména označují souvislé substance, které podléhají 

principům homogenní kumulativní reference (de l´eau + de l´eau + de l´eau / voda + voda + voda)                     

a distributivní homogenitě (voda označuje opakovaně části a části částí stejné substance). Jako taková vyžadují 

nepočitatelná podstatná jména dělivý determinant nebo kvatifikující výraz: de l´eau / du vin / un peu de farine / 

un kilo de semoule / quelques grains de sable, etc. (voda / víno / trochu mouky / kilo krupice / několik zrnek 

písku, apod.)
168

 (Riegel et al. 2009: 323). 

 

Tato podstatná jména se liší homogenním, resp. heterogenním charakterem celku, který 

představují, z toho vyplývá odlišná schopnost vyskytovat se v množném čísle, nepočitatelná 

podstatná jména toto nepřipouští, je nutné použít výraz množství, pomocí kterého lze 

substantivum spočítat. Z toho lze odvodit, že nepočitatelná podstatná jména se nemohou pojit 

s určitým členem v plurálu. Pokud bychom podstatné jméno nepočitatelné použili v plurálu, 

viz Les viandes font partie de la nourriture de l´homme., podstatné jméno les viandes by 

změnilo význam, bylo by případně přijatelné pouze ve smyslu různých druhů masa.  

 

                                                 
167

 procédé qui consiste à tenir pour « unité mentale » certains ensembles de choses dont l´esprit possède         

une idée permanente, quitte à indiquer par le signe du pluriel –s qu´à l´intérieur de cette unité mentale il y a 

plusieurs objets. 
168

 Les noms comptables renvoient à des segments discontinus de la réalité (pilote, avion, orage) que l´on peut 

dénombrer et qui se combinent avec tous les déterminants indiquant la quantification numérale (un / cinq / 

plusieurs / quelques / etc., avion(s)). Les noms massifs dénotent des substances continues qui obéissent aux 

principes de la référence cumulative homogène (de l´eau + de l´eau + de l´eau) et de l´homogénéité distributive 

(de l´eau désigne de façon récursive les parties et les parties de parties d´une même substance). En tant que tels, 

ces derniers réclament un déterminant ou une expression quantificatrice partitifs: de l´eau / du vin / un peu de 

farine / un kilo de semoule / quelques grains de sable, etc.  
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Srov.: 

(1) La viande fait partie de la nourriture de l´homme. 

(Maso je součástí lidské stravy.) 

 

(2) Une viande fait partie de la nourriture de l´homme. 

(Maso je součástí lidské stravy.) 

 

(3) Les viandes font partie de la nourriture de l´homme. 

(Masa jsou součástí lidské stravy.) 

 

Rozdíl mezi druhou dvojicí, životnými a neživotnými podstatnými jmény, vysvětluje 

Grammaire méthodique du français „řadou morfosyntaktických protikladů v oblasti 

pronominalizace: významový obsah tázacích zájmen kdo a co se omezuje na příslušné 

významové rysy [+ / - životné] (ve skutečnosti [+ lidský] a [- kategorizovaný])
169

“ (Riegel et 

al. 2009: 324). Jak je možné vyvodit z názvu, tato dvojice se liší podle toho, zda podstatné 

jméno představuje osobu (životné) či věc (neživotné). Zde nepředpokládám, že by některý 

z členů, ať už člen určitý v singuláru a v plurálu či člen neurčitý v singuláru, měl být vyloučen 

z možnosti doprovázet jedno z těchto podstatných jmen, neboť se jedná pouze o rozdílný 

okruh celků, které mohou být použity libovolně se všemi třemi generickými členy.  

 

Nejkomplikovanější je vymezení mezi podstatnými jmény konkrétními a abstraktními. Ze 

sémantického hlediska:  

 

je obtížné stanovit tuto dichotomii dostatečně jednoznačně, ledaže ztotožníme « konkrétní » se vším, co 

může být pozorováno pomocí smyslového vjemu. Do rozmanité kategorie abstraktních podstatných jmen se řadí 

jména vyjadřující vlastnosti (slabost), proces (destrukce) a vztah (podřízenost), obecně odvozené od sloves a 

přídavných jmen, jako taková nepočitatelná (přestože mohou být často rovněž použita jako počitatelná 

s konkrétním významem)
170

 (Riegel et al. 2009: 326).  

 

                                                 
169

 une série d´oppositions morphosyntaxiques dans le domaine de la pronominalisation: Le contenu sémantique 

des pronoms interrogatifs qui et que / quoi se réduit aux traits sémantiques respectifs [+ / -animé] (en réalité       

[+ humain] et [- catégorisé])  
170

il est difficile de fonder cette dichotomie en termes suffisamment univoques, à moins d´identifier « concret »   

à tout ce qui peut être perçu par le sens. Dans la catégorie fourre-tout des noms abstraits se trouvent regroupés 

les noms de propriété (faiblesse), de processus (destruction) et de relation (infériorité), généralement dérivés de 

verbes et d´adjectifs, et comme tels non comptables (bien qu´ils puissent souvent être également employés 

comme comptables avec un sens concret). 
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U abstraktního podstatného jména hraje roli skutečnost, že se jedná o něco nehmotného, co se 

nedá spočítat, tudíž nepočitatelného.  

Srov.: 

(1) La vérité l´emporte sur le mensonge. (Pravda vítězí nad lží.) 

(2) Les vérités l´emportent sur les mensonges. (Pravdy vítězí nad lží.) 

 

Pravda je fakt, že něco platí, je pravdivé, proto je chápana jako jedna jediná, jejímž opakem je 

lež, výpověď (1) je obecným výrokem, na který můžeme vztáhnout svou individuální situaci. 

Pokud uvažujeme, že existuje víc pravd, zpochybníme tvrzení, že je možná pouze jedna 

pravda. 

 

Poslední skupinou podstatných jmen, o kterých blíže pojednám, jsou tzv. kolektiva. Tato 

podstatná jména připouštějí počitatelnost i nepočitatelnost, je pro ně charakteristický 

„nesoulad mezi jejich sémantickou pluralitou (označují soubory či společenství 

izolovatelných entit) a jejich morfologickým jednotným číslem (díky principu logické 

soudržnosti, která je spojuje, jsou tyto entity pojímány globálně vzhledem k celku, který tvoří 

a který určuje rys jim společný)
171

“ (Riegel et al. 2009: 325). Věta Les habitants du pays 

respectent la police. (Obyvatelé země respektují policii.) obsahuje collectif humain (la police), 

které nepřipouští množné číslo, ačkoliv si pod ním představíme jednotlivé příslušníky policie 

(policisty a policistky), tedy pluralitu. Pokud bychom aplikovali tento princip i na podstatná 

jména, která nejsou považována za kolektiva, dostali bychom vlastně odpověď na otázku, jak 

je možné, že singulár může zahrnovat množinu prvků. Srov. Wilmet (2007b: 30), který 

rozlišuje vnitřní a vnější plurál: „francouzština vykazuje několik znaků vnitřního plurálu, 

který rozděluje celek X na podcelky n (např. LES eaux usées (odpadní voda): množné číslo 

získané rozdělením UNE eau usée) a s kterým se případně překrývá vnější plurál: LES/DES 

ciseaux (nůžky) = např. « la/une paire de ciseaux (jeden pár nůžek) » nebo « les/des paires    

de ciseaux (páry nůžek) »
172

“. 

3.3.3 Zvláštnosti určitých generik le, les a neurčitého generika un 

V této práci vycházím z předpokladu, že jako generikum se může chovat člen určitý 

v jednotném a v množném čísle a člen neurčitý v jednotném čísle, ale dle mého názoru nejsou 

                                                 
171

 une discordance entre leur pluralité sémantique (ils désignent des collections ou collectivités d´entités 

isolables) et leur morphologie singulière (en vertu du principe de cohésion qui les unit, ces entités sont 

considérées globalement par rapport au tout qu´elles forment et qui détermine le trait qui leur est commun).  
172

 le français présente quelques traces d´un pluriel interne, qui fragmente un ensemble X en n sous-ensembles 

(p. ex. LES eaux usées: pluriel obtenu par la division de UNE eau usée) et auquel se superpose éventuellement   

le pluriel externe: LES/DES ciseaux = p. ex. « la/une paire de ciseaux » ou « les/des paires de ciseaux ». 
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tato generika zcela ekvivalentní a nemohou se vyskytovat u všech vět ve stejném smyslu. 

Z výše uvedených teorií se přikláním nejvíc k teorii koncipované Leeman (2004). Singulár 

etymologicky vychází z latinského slova singularis, které znamená jednotlivce se týkající, 

pokud uvažujeme genericitu u členu určitého v jednotném čísle jako vlastnost vztahující se na 

druh jako takový, potom je tento člen schopný vyjadřovat pluralitu. Z toho důvodu 

nesouhlasím s Furukawou (1986), že členu určitému v singuláru nepřísluší být nazýván 

typicky generickým členem. Domnívám se, že pouze vyjadřuje jiný typ genericity oproti 

plurálu. Člen určitý v množném čísle logicky v sobě ukrývá pluralitu (latinsky pluralis rovná 

se v mnoţném čísle), genericitu u plurálu si proto představíme jako vlastnost společnou 

velkému množství prvků, které patří k danému druhu. Rozdíl mezi jednotným a množným 

číslem je patrný ze samotné podstaty obou čísel. Zatímco jednotné číslo už z názvu naznačuje 

jednotu, množné číslo zahrnuje množinu členů skupiny. Nejproblematičtější je dle mého 

názoru generické užití členu neurčitého, protože u něj zůstává často silně přítomný číselný 

aspekt. Neurčité generikum může doprovázet podstatné jméno, které vnímáme jako zástupce 

odděleného od jiných prvků skupiny, viz Leeman (2004). Domnívám se, že schopnost členu 

neurčitého v jednotném čísle chovat se jako generikum je ovlivněna jeho etymologickým 

původem v latinské číslovce unus. Tuto číselnou funkci si ve francouzštině rovněž ponechal, 

zatímco v latině jako člen nefunguje, ve francouzštině tato forma zastává dvě funkce. Tuto 

dvojí funkci neurčitého členu v singuláru můžeme vysvětlit i tím, že „základní číslovky jsou 

v latině adjektiva“ (Quitt 1989: 46). Podobně jako ve francouzštině jsou nesamostatná 

zájmena považována za adjectifs. V situaci, kdy má věta obecnou platnost, se dá hovořit        

o potlačení číselného významu a člen neurčitý un se dostává do funkce neurčitého 

determinantu.  

 

Protiklad členu určitého le, les a neurčitého un je vymezený ne/určitostí. Zatímco určitý člen 

odkazuje logicky na něco známého, určitého, neurčitý člen značí, že o předmětu mluvíme 

poprvé, neboli značí něco neurčitého. U generického významu podstatné jméno chápeme 

obecně, tedy nemáme na mysli konkrétní předmět řeči, zároveň je tento předmět natolik 

určen, že i když o něm mluvíme poprvé, poznáváme ho díky obecné platnosti výpovědi. 

Dostáváme se proto k odlišnému pojetí genericity u tří členů. Tyto předpoklady mě vedou 

k několika hypotézám. Zaprvé, nedá se říct, zda je generikum spíš singulár nebo plurál, 

jelikož záleží na okolnostech, za kterých se generikum vyskytuje. Zadruhé, genericita je 

přirozenější určitému členu v jednotném čísle, neboť představuje druh jako celek. Zatřetí, 

interpretace generických vět závisí nejvíce na generickém přísudku.  
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4. Experimentální část 
V této kapitole se pokusím ověřovat hypotézy, které jsem si stanovila v teoretické části, na 

základě analýzy modelových vět. Porovnání hypotéz s výsledky lingvistických testů mi 

umožní vyslovit obecnější pravidla o užití generik ve francouzském jazyce. 

4.1 Vzorek  

Praktická část práce je založená na analýze lingvistických testů rozesílaných prostřednictvím 

elektronické pošty. Tyto testy obsahovaly modelové věty, které jsem dala k posouzení 

rodilým mluvčím. Oslovila jsem Francouze a Francouzky žijící ve Francii nebo v České 

republice (lektory jazykových kurzů v IFP, vysokoškolské studenty z řad mých známých        

a přátel). Nakonec se mi podařilo shromáždit 20 vyplněných dotazníků, které jsem 

zpracovala. Modelové věty, které byly uměle vytvořeny pro potřeby tohoto výzkumu, 

obsahují běžnou slovní zásobu. Věty jsem vymýšlela tak, aby odpovídaly français standard, 

při čemž některé varianty byly akceptovatelné pouze u français familier. Dotazníky byly 

vyplňovány samozřejmě anonymně. Jediný údaj, který měl být uveden, byl věk. Aniž by to 

byl záměr, většina dotázaných patřila do věkové skupiny do 30 letech. Tato práce tedy studuje 

genericitu, jak ji chápou mladí Francouzi. Dotazník je rozdělený na tři části. První dvě slouží 

k posouzení trojic vět z hlediska gramatičnosti a smyslu výpovědi, v třetí části jsem 

zkoumala, jak respondenti vnímají rozdíly mezi třemi typy generik.  

4.2 Smysl výpovědi 

Správnost výpovědi po gramatické stránce jsem zkoumala proto, abych zjistila, zda se tři typy 

generik mohou objevit ve stejných větných konstrukcích. U posouzení gramatické správnosti 

věty sloužila standartní čtyřstupňová škála: Ok =  tout  à fait bien, sans problèmes,                  

? = bizarre, mais acceptable, ?? = à peine acceptable, * inacceptable. Zároveň respondenti 

určovali, zda věta odpovídá specifickému (označili S) či generickému užití (G), případně 

umožňuje obojí čtení (TD). K rozlišení těchto významů jsem použila dvě věty: La baleine est 

un mammifère. (Velryba je savec. = generické užití), Le chat dort dans le fauteuil. (Kočka spí 

v křesle. = specifické užití). Zdržela jsem se složitého vysvětlování teorie, z které vycházím, 

nepovažovala jsem proto za důležité pojmenovat věty dle používané terminologie 

(účastníkům tohoto výzkumu jsem prozradila pouze počáteční písmena dvou možných užití), 

neboť mi šlo o to zjistit, jak se rozhodnou mluvčí na základě jazykového citu. Podle tří 

binárních opozic byla studována podstatná jména počitatelná (loup, souris, fleur, rongeur), 

nepočitatelná (viande, bière), konkrétní (enfant, chien, chef), abstraktní (vérité, monde, 
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société), životná (femme, lecteur, compagnon), neživotná (fable, maison, jouet) a kolektiva 

(police, armée). 

 

Gramaticky naprosto správnou se ukázala věta Le / Un loup vit en meute. / Les loup vivent en 

meute. (Vlk ţije ve smečce. / Vlci ţijí ve smečce.), u jednotného čísla dali respondenti přednost 

určitému členu před neurčitým. To se dává vysvětlit gramaticky, a to zvyklostí začínat větu 

podstatným jménem s určitým členem. Podobně označili bez výhrad větu La / Une souris est 

un rongeur. / Les souris sont des rongeurs., kde byla o trochu přijatelnější verze s neurčitým 

členem v jednotném čísle. Při počtu účastníků dotazníku se dle mého názoru nedá z tohoto 

pozorování vyvodit jednoznačný závěr, proč tomu tak bylo. Zatímco věta Le Président est      

le chef de l´Etat. (Prezident je hlava státu.) je gramaticky vpořádku a byla označena za 

generickou, ta samá věta s neurčitým členem (Le Président est un chef de l´Etat.) byla stěží 

akceptovaná, s ohledem na skutečnost, že stát má jednoho hlavního představitele, je to 

naprosto pochopitelné. Podobně byla hodnocena i verze v množném čísle (?? Les Présidents 

sont les chefs de l´Etat. / Prezidenti jsou hlavy státu.). 

 

Kromě obvyklé větné struktury jsem téměř každou větu nechala testovat pomocí dislokace 

vlevo. Konstrukce s détachement typu „un X, ça V“ se zdá být pro vzorek mých respondentů 

těžko akceptovatelná, ukazuje se, že přijatelnější je u nepočitatelných podstatných jmen 

s určitým členem v pozici podmětu: La viande, ça fait partie de la nourriture. (Maso, to je 

součást stravy.), stejně jako u abstraktních jmen La / Une / Les fable(s), ça donne des leçons 

sur la morale. (Bajka, ta přináší morální poučení. /Bajky, ty přinášejí morální poučení.), která 

připouštějí všechny tři varianty generik. Pokud se pojí generikum s předmětem, v naprosté 

většině příkladů byly věty ohodnoceny hvězdičkou *, kromě La bière, les Tchèques aiment 

ça., jedná se o hovorové vyjádření, které odpovídá zájmenu la ve funkci předmětu (Les 

Tchèques l´aiment. = la bière). Substituci podstatného jména ve funkci jmenného přísudku 

testy vyloučily, viz * La / une société / les sociétés, la peine de mort divise ça. (Společnost, tu 

rozděluje trest smrti. / Společnosti, ty rozděluje trest smrti.). Došla jsem ke zjištění, že vazba 

c´est byla hodnocena lépe v plurálu ce sont  u Les souris, ce sont des rongeurs. (Myši, to jsou 

hlodavci.). Gramaticky správná, ale významově pokulhávající, neboli otazník si vysloužila 

trojice vět ? La / Une femme, c´est un être fragile. / Les femmes, ce sont des êtres fragiles. 

(Ţena, to je křehká bytost. / Ţeny, to jsou křehké bytosti.), toto hodnocení lze vysvětlit 

použitím konstrukce, která by se dle výsledků hodila zřejmě jen pro hovorovou francouzštinu, 

ačkoliv napomáhá neutralizovat individualitu podmětu a evokuje generalizaci. Komparace tří 
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generik u daného příkladu odhalila, že u životného podstatného jména femme byl přijatelnější 

singulár než plurál, na rozdíl od předchozího příkladu: La femme, c´est un être fragile., ale 

Les souris, ce sont des rongeurs. 

 

Je třeba analyzovat rovněž přísudky modelových vět. Najdeme zde sloveso existence être, 

nejčastěji ve funkci jmenného přísudku (être un rongeur, être une jouet, être une viande). 

Pokud nejsou podstatná jména blíže určena, nejlépe vyhovuje člen neurčitý. Jedná-li se           

o podstatné jméno jediné svého druhu, potom se dává přednost členu určitému (être le chef de 

l´Etat). Ostatní slovesa jsou převážně stavová (vivre, assurer, garder, respecter, servir à, 

utiliser apod.), která nejlépe vystihnou podstatu generických přísudků. Dále se v testech 

objevilo sloveso vyjadřující cit aimer, které se obvykle pojí s určitým členem, jelikož značí 

kladný či záporný postoj.  

4.3 Sémantická blízkost generických členů 

Dotazovaní hodnotili ne/přijatelnost použití členu nejen u konkrétní věty, ale i přirozenost 

výpovědi porovnáváním vět mezi sebou, mým cílem bylo zkoumat, jak posuzují rodilí mluvčí 

konfrontaci generických členů. V třetí části testů porovnávali sémantickou blízkost 

modelových vět pomocí čtyřstupňové škály: SI = sens identique, N = nuance, D = différence, 

IN = inacceptable. Nejvíce dotázaných určilo, že mezi větami s odlišnými generiky existuje 

malý významový rozdíl (pouhá nuance), u téměř stejného množství vět respondenti uvedli 

totožný význam. Nedá se obecněji říct, které dvojice generik se liší více či méně.  

 

Generické členy s identickým významem byly označeny největším množstvím dotázaných ve 

větách s druhovým přísudkem (Le / Un loup vit en meute. / Les loups vivent en meute.; La / 

Une souris est un rongeur. / Les souris sont des rongeurs.). Dále také u přísudku zvaného 

„prédicat statif individuel“ (La / Une femme est un être fragile. / Les femmes sont des êtres 

fragiles.). V případě věty Les contes humoristiques servent à distraire le lecteur / les lecteurs. 

byly člen určitý v singuláru a v plurálu určeny jako totožné všemi respondenty. To samé nelze 

říct při srovnávání určitého a neurčitého členu, kdy je za identické považovala pouze polovina 

dotázaných. Dvojice Les contes humoristiques servent à distraire le lecteur / un lecteur. a Les 

contes humoristiques servent à distraire les lecteurs / un lecteur. podle mě potvrzují charakter 

členu neurčitého, který značí prvek vyčnívající z celku, zatímco v tomto případě smysl věty 

evokuje množinu čtenářů, aby bylo vůbec možné hovořit o jisté zálibě ve čtení 

humoristických povídek, musí se týkat většího množství lidí. Proto je přirozenější použít člen 

určitý v plurálu či v singuláru, který značí celek jako druh. 
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Drobný významový rozdíl byl indikován u vět La peine de mort divise la société. (Trest smrti 

rozděluje společnost.) a La peine de mort divise les sociétés. (Trest smrti rozděluje 

společnosti.) Dalo by se předpokládat, že u první věty máme na mysli společnost, o které 

hovoříme, tedy výpověď má spíš specifický význam, druhá věta připomíná prohlášení, které 

můžeme vztáhnout obecně na země, ve kterých se o tomto tématu vedou debaty. Větu 

s podstatným jménem v singuláru la société by bylo lépe doplnit o kvantifikátor, který by její 

smysl upřesnil, např. La peine de mort divise en général / généralement la société. Rozdíl se 

ukázal i mezi La police utilise un chien / les chiens pour trouver des drogues. (Policie 

pouţívá psa / psy k nalezení drog.). Z trojice vět věta s les chiens v množném čísle se zdá být 

generická pro největší počet dotázaných. Pokud použijeme jednotné generikum, ať už určité 

či neurčité, platnost věty je spíš specifická nebo připouští obojí čtení. Celkem pochopitelně 

byl objeven velký rozdíl ve smyslu věty Le chien garde une maison contre les voleurs. (Pes 

hlídá dům proti zlodějům.) a Le chien garde les maisons contre les voleurs. (Pes hlídá domy 

proti zlodějům.). První věta je velmi dobře chápána v generickém smyslu, je možné ji najít 

v příručce pro chovatele (např. Lidé si pořizují psa nejen jako společníka a domácího 

mazlíčka vhodného pro rodiny s dětmi, ale i z jiného důvodu: pes hlídá dům proti zlodějům.). 

Tento typ vět je vhodné opatřit vysvětlujícím kontextem, jinak by mohla připouštět                 

i specifické užití členu (Když jezdíme na dovolenou, nemusíme se bát, že nás někdo vykrade, 

protože pes hlídá dům proti zlodějům. Náš Alík je zdatný hlídač…), přivlastňovací zájmeno 

může být mnohdy ve specifickém užití členu nahrazeno určitým členem. O specifickém užití 

členu není pochyb v případě druhé věty, sdílená znalost nám velí, že pes je domácí hlídač, 

původně střežil lidské obydlí před nepřáteli, nyní může hlídat celé objekty, aby odstrašil 

případné zloděje. Kupodivu je dle respondentů přípustný člen neurčitý ve větě Les Tchèques 

aiment une bière., třebaže je smysl této výpovědi značně odlišný od věty s určitým členem 

v singuláru (i v plurálu).  

 

Gramaticky je nepřijatelná věta * Les boeufs sont les viandes. (Hovězí jsou masa.). Zatímco 

maso může být teoreticky počitatelné ve smyslu různých druhů masa, tedy v množném čísle, 

hovězí jako druh masa je pouze jediné takto označitelné, tedy v singuláru. U slovesa être jako 

součásti jmenného přísudku je nutné dle gramatických pravidel použít neurčitý člen, pokud 

bychom upravili danou větu Le boeuf est une viande. (Hovězí je maso.), dostali bychom 

přijatelnou výpověď s generickou platností, i když významově prázdnou, jedná se o 

tautologii. Podobný problém se ukázal i v jiných případech, např. La souris est un / *le 
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rongeur. (Myš je hlodavec.), u těchto vět platí, že nejsou generické členy un, le, les 

ekvivalentní, respektive nejsou zaměnitelné, neboť některé z nich jsou agramatické.  

4.4 Komparativní analýza generik 

Testy ukázaly, že v generickém užití mohou mít i abstraktní podstatná jména člen ne/určitý, 

třebaže se jindy pojí s dělivým členem. Jedinou výjimkou, kdy záleží, do jaké podkategorie 

podstatné jméno patří, je hledisko nepočitatelnosti, která vylučuje plurál, pokud má být 

zachován prvotní význam podstatného jména.  

 

Zajímavé srovnání a možnou interpretaci odlišností mezi třemi generiky, najdeme u výrazů   

la maladie de la vache folle / *la maladie des vaches folles / *la maladie d´une vache folle. 

Zatímco správný název v češtině zní nemoc šílených krav, to znamená, že v češtině je 

přívlastek u podstatného jména nemoc v množném čísle (nemoc) šílených krav, ve 

francouzštině je naopak používán u genitivu určitý člen v singuláru (la maladie de) la vache 

folle, který v doslovném českém překladu znamená *nemoc šílené krávy. Pokud bychom 

použili ve francouzštině plurál, konkretizovali bychom, spojení vaches folles by evokovalo 

blíže nespecifikované množství krav, představili bychom si např. stádo krav, protože použití 

plurálu značí více prvků. Přídavné jméno folle je zde ve funkci přívlastku vyjadřujícího stav 

krav, které v konečném stádiu nemoci vykazují zvláštní chování. Spojení tvořené obecnými 

podstatnými jmény se ustálilo a je běžně používané jako zlidovělý ekvivalent odborného 

názvu nemoci, který zní bovinní spongiformní encefalopatie (BSE). Vzhledem k tomu, že 

přívlastek folle má podobu citově zabarveného adjectif qualificatif, automaticky bychom 

interpretovali u spojení specifické užití členu, volba přídavného jména vylučuje rovněž 

možnost, že se jedná o nám neznámé plemeno. Díky „connaissance partagée“ jsme schopni 

porozumět sdělení a identifikovat takto nazvanou nemoc. Bez znalosti onemocnění by ani 

spojení s určitým členem la maladie de la vache folle nedávalo smysl, pravděpodobně 

bychom si představili jednu určitou krávu, která se zbláznila. Zde se potvrzuje hypotéza, že 

singulár vyjadřuje genericitu platnou pro celý druh, tedy generalizuje, zatímco plurál v sobě 

nese pluralitu, která v daném případě neumožňuje generické čtení. Neurčité generikum          

la maladie d´une vache folle by ještě silněji než plurál specifikovalo, jako by byl vyčleněn 

jeden prvek z celku. Skutečnost, že je nutné znát širší rámec, do kterého daná výpověď spadá, 

potvrzuje důležitost kontextu.  

 

Rozdílný překlad mezi češtinou a francouzštinou u výše rozebíraného příkladu potvrzuje 

skutečnost, že každý jazyk vyjadřuje genericitu způsobem, který je mu vlastní. Právě tyto dva 
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jazyky se ve vyjadřování determinace značně liší, o tom bude detailněji pojednávat poslední 

kapitola. 
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5. Srovnání s češtinou 
Jazyk se neustále vyvíjí, podléhá mnoha vnitřním změnám (simplifikace pravidel, akceptace 

dříve nespisovných tvarů a slov) i externím vlivům (nejčastěji pronikáním nových slov 

z jiných jazyků), mezi nejviditelnější patří bezpochyby silný vliv anglicismů, který odráží 

dominantní postavení angličtiny jako dorozumívacího jazyka celého světa. Jazyk je živý 

organismus, proto se dají očekávat v průběhu času dílčí změny, nikoliv však zásadní posuny 

v sémantice determinantů, ba dokonce členů. V indoevropských jazycích se determinace 

(určitost, určenost) vyjádřuje nejčastěji pomocí členů, do určité míry rovněž slovosledem       

a ukazovacími zájmeny a dalšími prostředky. Člen určitý / neurčitý plní tuto funkci zvláště    

u jazyků germánských, románských, keltských, v arabštině a v jiných jazycích (Čermák 2004: 

132).  

 

Srovnání českého a francouzského jazyka je značně problematické z několika důvodů. 

Francouzština a čeština se liší z typologického hlediska, zatímco ve francouzském jazyce 

převažují znaky izolačního typu, český jazyk je považovaný za flexivní typ. Zásadní rozdíl 

spočívá v tom, že čeština členy ve stejné referenční funkci nezná, z toho důvodu jsem narazila 

na potíže už na samotném začátku psaní této práce, viz věty: Une souris est un rongeur. /     

La souris est un rongeur., které přeložíme do češtiny v obou případech jako Myš je hlodavec. 

Čeština není schopná u vět s generickou platností rozlišit tuto nuanci, neboť člen jako 

kategorie neexistuje, z čehož nutně vyplývá odlišné vyjadřování určenosti v obou jazycích.    

U češtiny je pozorovatelná tzv. prostorová úspornost (Radina 1977: 10). V tom spatřuje 

Radina hlavní úskalí překladu z jazyka s kategorizovaným členem do jazyka, který ho nemá 

(Radina 1977: 25).  

 

Výsledky této práce potvrzují klíčovou roli členů, a determinantů v obecnějším slova smyslu, 

ve francouzském jazyce, oproti českému jazyku v tomto ohledu diametrálně odlišném. 

V generickém užití není podstatené jméno doprovázeno v češtině členem, tudíž není součástí 

jmenného syntagmatu, pokud je podstatné jméno determinováno, nejčastěji pomocí 

ukazovacího zájmena. Mluvnice současné češtiny pracuje s pojmem determinátory určitosti    

a neurčitosti. V mluvené češtině přirovnává ukazovací zájmeno ten k anglickému členu 

určitému the, co se týče frekvence výskytu i funkce, zatímco u psané podoby jazyka se 

ukazovací zájmeno neobjevuje analogicky. Shrnuje však, že „obě formy češtiny se ovlivňují, 

a patrně proto není determinace zájmenem ten v mluvené češtině ustálena jako v jazycích 

s určitým členem: pokud je určenost substantiva jasná z kontextu, není v češtině, ani v té 
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mluvené, explicitní determinátor povinný“ (Cvrček 2010: 143). Analogii můžeme vidět např. 

v překladu osobních zájmen v podmětu. Základní pravidlo, které je nám vštěpováno od 

počátku osvojování francouzského jazyka, praví, že pokud není podmět vyjádřený osobním 

zájmenem zdůrazněn, podmět se do češtiny nepřekládá, věta (On) Šel domů. odpovídá 

francouzskému překladu Il est allé à la maison., zatímco On šel domů. bychom přeložili do 

francouzštiny větou Lui, il est allé à la maison. 
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Závěr 
Jak již bylo řečeno, jazykovědci nahlížejí na členy a obecně determinanty z různých 

perspektiv, a proto neexistuje jednotná klasifikace. V této práci jsem vycházela primárně        

z francouzské lingvistické tradice. Obsahem celé první velké kapitoly byl vývoj studia 

determinantů, který lze diachronicky rozdělit na tři základní období. Za průkopníka je 

považován Gustave Guillaume, který již na začátku 20. století přišel s tehdy průlomovou 

teorií, na kterou odkazuje celá řada pozdějších autorů. Jakýsi „zlatý věk“, co se týče zájmu     

o problematiku, zažily determinanty v 80. a 90. letech minulého století, kdy byla za 

spolupráce předních jazykovědců zabývajících se tématem vydána tři monotematická čísla 

časopisů Langages (1985, 1989) a Langue française  (1983) a v roce 1984 uspořádáno            

i kolokvium na téma Déterminants: syntaxe et sémantique. Poté následovala vlna dalších 

studií, které se rozšířily i do podoby knižní. V 21. století se objevuje publikace Danielle 

Leeman, která velmi srozumitelnou formou shrnuje problematiku determinantů, kterou tak 

zpřístupňuje širšímu publiku. Byla to právě tato publikace, jejíž přečtení mě motivovalo 

zabývat se genericitou. 

 

V následujících kapitolách jsem se věnovala již plně generickému užití členů. V teoretické 

části jsem analyzovala dostupnou literaturu vykládající genericitu. Dospěla jsem k závěru, že 

obecné gramatiky vykládají členy podle jejich funkcí. Zjistila jsem, že v odlišném latinském 

základu členu určitého a neurčitého i časově rozdílném včlenění těchto determinantů do 

francouzského jazykového systému je možné najít souvislost s jejich zvláštními rysy, které se 

mnohdy projevují odlišným vyjadřováním genericity. Jazykové testy potvdily, že                    

o generickém užití členů rozhoduje význam, na který je člen schopen odkazovat, a syntaktická 

funkce nominálního syntagmatu, jehož je člen součástí. Je třeba vzít v potaz, že zatímco 

v určitých případech fungují jako generika jak člen určitý, tak neurčitý, v jiných případech lze 

použít pouze člen určitý nebo naopak člen neurčitý. Z analýzy vyplývá, že o genericitě 

rozhoduje nejen povaha nominálního syntagmatu a predikátu, ale významnou měrou také 

„connaissance partagée“, bez které je celá řada vět dvojsmyslná, s výjimkou přísloví               

a tautologických vět. Platí, že členy sice aktualizují podstatné jméno, ale tato jejich vlastnost 

neexistuje nezávisle na okolí nominálního syntagmatu. Výsledky analýzy lingvistických testů 

ukazují, že nelze jednoznačně určit, zda je generikum spíš singulár nebo plurál, jelikož je 

vždy nutné zohlednit specifika jednotlivých výpovědí. Zdá se ovšem, že genericita je 

přirozenější určitému členu v jednotném čísle, neboť představuje druh jako celek. V práci se 
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mi nepodařilo potvrdit, že by interpretace generických vět závisela nejvíce na generickém 

přísudku. 

Považovala jsem za velmi důležité konfrontovat vlastní hypotézy (nerodilého mluvčího) 

s užitím jazyka u rodilých mluvčích, kteří dokážou nejlépe postihnout jazykové nuance. Cit 

pro jazyk u mluvčích, u kterých je francouzština cizím jazykem (FLE), tuto od narození 

získávanou dovednost vylučuje. Bylo velmi zajímavé analyzovat odpovědi. Lze je shrnout 

takto: ačkoliv v hlavních otázkách panuje shoda zdůvodnitelná gramatickými normami           

a jazykovým územ, každý mluvčí vnímá svůj jazyk subjektivně, tím je možné vysvětlit, 

odkud se berou rozmanité odpovědi a cenné poznámky, kterých se mi dostalo od některých 

respondentů. 

 

Jsem si vědoma slabin tohoto výzkumu. Relevantnosti závěrů by pomohlo, kdybych mohla 

vycházet z rozsáhlejšího vzorku. Úskalí tohoto typu dotazníku vidím i v tom, že je možné 

uvést jen určité množství příkladů a izolované věty neumožňují dostatečně studovat hlubší 

souvislosti. Přestože jsem se snažila respondentům nevysvětlovat do detailů to, co jsem 

zkoumala, domnívám se, že tato neznalost mnohdy rodilé mluvčí poněkud vystrašila, a proto 

váhali, jak mají odpovědět. Stále jsem ale přesvědčená, že výklad teorie, s kterou jsem 

pracovala, by mohl být ke škodě. Dle mého názoru si rodilí mluvčí běžně nezdůvodňují 

použití členu pomocí striktní teorie, ale identifikují smysl věty podvědomě podle svého 

přirozeného citu pro jazyk. 

 

Tato práce by měla posloužit minimálně k zamyšlení nad fungováním členů v českém            

a francouzském jazyce, abychom si uvědomili specifika obou jazyků a zacházeli jsme se 

členy patřičným způsobem, nepřenášeli jazykové danosti češtiny do francouzštiny. Teprve 

když se naučíme vnímat cizí jazyk v jeho celistvosti, to znamená, pochopíme prostřednictvím 

znalosti pravidel, prostředky, kterými v něm vyjadřujeme to či ono, naučíme se skutečně 

chápat jeho bohatost a s tímto poznáním se dříve či později dostaví i pocit, že francouzštině 

rozumíme a neostýcháme se ji používat. 
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Résumé 
Le mémoire de Master intitulé Emploi générique des articles en français traite                       

la problématique de la généricité en français. Il se concentre sur l´emploi générique des 

articles définis (au singulier et au pluriel) et de l´article indéfini au singulier. Il devrait aider 

les apprenants de la langue française à comprendre l´emploi des articles en français, il pourrait 

également susciter l´intérêt pour l´étude des déterminants chez les étudiants tchèques des 

sciences du langage et encourager les intéressés à faire de nouvelles recherches sur                

la généricité qui a été plutôt négligée dans la tradition linguistique tchèque.  

 

Ce travail donne une synthèse explicative des connaissances acquises jusqu´à présent et ajoute 

de nouveaux résultats obtenus dans la partie expérimentale. Il renoue avec la tradition 

linguistique française basée sur la dichotomie entre l´emploi générique et spécifique des 

articles. Le premier chapitre contient la classification des déterminants et les définitions des 

notions de base concernant la catégorie d´articles (fonction référentielle, extension et 

intension etc.).  

 

Le deuxième chapitre présente une recherche précédente sur la généricité. Il existe différentes 

approches: dans la littérature générale, on peut trouver l´opposition „article d´extension“      

vs „article ponctuel“ de Gustave Guillaume, ou bien „valeur d´actualisation“ vs „valeur 

d´énonciation“ de Patrick Charaudeau, l´article en tant que „déterminant minimal“ dans       

Le bon usage, „référence générique“ vs „référence particulière“ dans Grammaire méthodique 

du français, „valeur généralisante“ vs „valeur particularisante“ dans Grammaire du français 

classique et moderne).  

 

Les aspects partiels de la généricité sont traités dans les journaux monothématiques Langages 

(1985, 1989), Langue française (1983) et dans la collection d´articles intitulée Déterminants: 

syntaxe et sémantique („l´article extensionnel“ vs „l´article intensionnel“, „la querelle des 

universels“, „l´intuition A“ vs „l´intuition B“, les types particuliers des phrases génériques, 

l´homogénéité / l´hétérogénéité du caractère de l´ensemble).  

 

Cet aperçu est suivi de principales théories de l´emploi générique des articles – la théorie de la 

généricité en tant que non-référentialité créée par N. Furukawa, la théorie de F. Corblin basée 

sur l´in/dépendance contextuelle des articles génériques, la distinction „généralité“                
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vs „généricité“ donnée par H. Curat et la théorie de „la généricité a priori“ des articles 

inventée par D. Leeman.  

 

Dans le troisième chapitre, j´étudie les aspects syntaxiques de la généricité (notamment          

la dépendance de la généricité par rapport aux fonctions du syntagme nominal, le rôle           

du prédicat dans les phrases génériques et l´importance du contexte) et les caractéristiques 

sémantiques des articles génériques (leur etymologie latine, les sous-catégories des substantifs 

– comptables / massifs, in/animés,  abstraits / concrets et les noms collectifs; les spécificités 

des articles génériques définis le, les et l´article générique indéfini un).  

 

L´analyse des tests linguistiques dans la partie expérimentale a confirmé que le syntagme 

nominal générique se trouve le plus souvent dans la position du sujet, lorsque la position       

du complément d´objet direct et de l´attribut du sujet sont soumis à des contraintes d´ordre 

grammatical. Les phrases génériques peuvent contenir plusieurs types de prédicats génériques 

(„prédicat d´espèce“ dans la phrase Les loups vivent en meute., „prédicat collectif“ dans Les 

Tchèques aiment la bière., „prédicat individuel statif“ dans La femme est un être fragile., 

etc.), l´interprétation générique de l´énoncé dépend considérablement de la „connaissance 

partagée“.  

 

Mon interprétation de la généricité s´appuie sur la théorie de Leeman. Du point de vue 

sémantique, les articles génériques le, les et un s´approchent de telle manière qu´ils expriment 

une généricité identique ou seulement nuancée. On peut dire que l´article défini au singulier 

accompagne le syntagme nominal qui dénomme l´espèce elle-même. L´usage générique de 

l´article défini au pluriel évoque, par contre, un ensemble des éléments constituant la pluralité. 

Vu l´origine numérale de l´article indéfini au singulier, c´est un représentant séparé des autres 

éléments de l´ensemble qui est indiqué par l´article indéfini générique.  

 

Il faut prendre en considération le fait que dans certains cas les articles génériques sont 

commutatifs, tandis que dans d´autres situations ils ne le sont pas. L´une des raisons qui peut 

expliquer le comportement différent des articles génériques résulte de leur origine latine. 

Lorsque l´article défini vient de l´adjectif démonstratif latin ille, l´article indéfini est né du 

numéral latin unus. Les résultats des tests linguistiques font voire qu´on ne peut pas dire 

catégoriquement si la généricité est propre au singulier ou pluriel car il faut toujours tenir 

compte des spécificités de la proposition en question. Il paraît quand même que la généricité 
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est plus naturelle à l´article défini au singulier parce qu´il designe l´espèce lui-même. Je n´ai 

pas réussi à confirmer la dépendance primordiale des phrases génériques sur le prédicat 

générique. 

 

J´ai essayé de comparer les résultats des tests linguistiques avec mes hypothèses pour pouvoir 

généraliser l´usage des articles génériques en français. La recherche de la perception de la 

généricité effectuée sur un échantillon des Français a découvert l´usage des génériques en 

pratique. Etant donné que les locuteurs natifs sont les seuls personnes capables de saisir des 

nuances linguistiques, la soummission des propositions à des tests linguistiques remplis par 

ceux-ci est donc justifiable. Il était vraiment intéressant d´analyser les réponses reçues: on 

peut observer l´accord par rapport à des points de base sur la généricité, en considération des 

règles grammaticales et l´usage de la langue, de l´autre côté, chaque locuteur comprend        

sa langue subjectivement, d´où la diversité des réponses. 

 

Je suis consciente que ma recherche repose sur un échantillon qui est loin d´être représentatif. 

Pour pouvoir généraliser, il m´aurait fallu un échantillon plus riche (je n´ai travaillé qu´avec 

20 réponses). De plus, ce type de recherche ne permet pas d´étudier les rapports plus profonds 

car il faut employer un nombre réduit de phrases qui sont isolées. Les interrogés n´ont pas été 

initiés à la théorie de départ parce que je pense que cela serait préjudiciable à la qualité         

de leurs réponses. A mon avis, les locuteurs natifs ne justifient pas l´emploi de tel ou tel 

article par l´intermédiaire d´une quelconque théorie, mais ils identifient le sens de l´énoncé de 

façon inconsciente selon leur sentiment linguistique. 

 

Puisque  la détermination est exprimée en français et en tchèque diféremment, j´ai essayé de 

réfléchir sur les raisons de ces différences dans le dernier chapitre qui est une comparaison de 

ces deux langues. Ce mémoire devrait au moins provoquer une réfléxion sur                           

le fonctionnenemt de la détermination en tchèque et en français. Il faut se rendre compte des 

traits particuliers dans ces deux langues pour ne pas les confondre. Si on apprend à concevoir 

la langue dans sa totalité, on apprend à comprendre sa richesse dont on peut profiter dans      

la communication. 
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Summary  
The topic of the thesis entitled Generic use of articles in French is genericity in the French 

language. This work gives synthesizing review of the previous studies of the issue and brings 

into it new knowledge acquired in the practical (experimental) part. It is built on the French 

linguistic tradition based on the dichotomy between generic and specific use of articles.     

The first chapter contains classification of determinants as well definitions of basic notions 

concerning the category of articles (reference function, extension and intension and so on.). 

The second chapter analyses the previous research of genericity while presenting various 

approaches („article d´extension“ vs „article ponctuel“, „valeur d´actualisation“ vs „valeur 

d´énonciation“, article as „déterminant minimal“, „référence générique“ vs „référence 

particulière“, „valeur généralisante“ vs „valeur particularisante“). Partial aspects of genericity 

are treated in two monothematic periodicals and in a collection of articles (extensional vs 

intensional article, „la querelle des universels“, „intuition A“ vs „intuition B“, special types of 

generic sentences, homogeneous and heterogeneous character of totality). These two parts of 

the second chapter are followed by the main theories of generic use of articles – the theory 

defining genericity as „non-référentialité“ conceived by N. Furukawa, the theory of F. Corblin 

based on the contextual in/dependence of generic articles, distinction between „généralité“ 

and „généricité“ created by H. Curat and the theory of genericity „a priori“ by D. Leeman.    

In the third chapter, I study syntactic aspects of genericity (mainly dependence of genericity 

on functions of nominal groups, the role of verb in generic sentences and the importance of 

context) and semantic characteristics of generic articles (their latin origin, subcategories of 

nouns – un/countable, beings / things, abstract / concrete nouns and collective nouns; special 

features of definite generic articles le, les and indefinite generic article un). In the 

experimental part,  it was confirmed that generic nominal group occurs the most often at      

the position of subject, while at the position of direct object and complement of subject there 

are other restrictive grammar rules. Generic sentences can contain several types of generic 

verbs („prédicat d´espèce“, „prédicat collectif“, „prédicat individuel statif“ and so on).       

The generic interpretation of statement depends significantly on „connaissance partagée“. 

Generic articles le, les and un are semantically so similar that genericity they express is 

considered identical or with little difference (nuance). It is possible to conclude that             

the definite article in singular accompanies nominal group which expresses species itself, that 

is why generic interpretation is natural to this type of article. Genericity formed by               

the definite article in plural evokes a set of elements which constitute totality and in case of 
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the indefinite article, due to its numeral origine, we can talk about a representative seperate 

from other elements belonging to totality. 

Shrnutí 
Tématem diplomové práce nazvané Generické uţití členů ve francouzštině je vyjadřování 

genericity ve francouzském jazyce. Práce podává syntetizující pohled na dosavadní studium 

této problematiky a přináší do ní nové poznatky získané v praktické části. Navazuje na 

francouzskou lingvistickou tradici založenou na dichotomii generického a specifického užití 

členů. První kapitola obsahuje klasifikaci determinatů a jsou v ní definovány základní pojmy 

týkající se kategorie členů (referenční funkce, extenze a intenze atd.). Druhá kapitola je již 

zcela věnována generickému užití členů. Jsou zde prezentovány přístupy, které najdeme 

v obecné literatuře („article d´extension“ vs „article ponctuel“, „valeur d´actualisation“         

vs „valeur d´énonciation“, člen jako „déterminant minimal“, „référence générique“               

vs „référence particulière“, „valeur généralisante“ vs „valeur particularisante“), dílčí aspekty 

genericity, o kterých je pojednáno v monotematických časopisech a sborníku (extenzionální 

vs intenzionální člen, „la querelle des universels“, „intuition A“ vs „intuition B“, zvláštní typy 

generických vět, homogenní a heterogenní charakter celku), následují hlavní teorie 

generického užití členů – teorie definující genericitu jako „non-référentialité“ koncipovaná N. 

Furukawou, na kontextuální ne/závislosti generických členů je založena teorie F. Corblina,  

H. Curat rozlišuje „généralité“ a „généricité“, D. Leeman charakterizuje genericitu členů jako 

genericitu „a priori“. V třetí kapitole studuji syntaktická hlediska genericity (především 

závislost generických členů na funkcích nominálního syntagmatu, roli přísudku v generických 

větách a význam kontextu) a sémantickou charakteristiku generických členů (jejich latinský 

původ, podkategorie podstatných jmen - ne/počitatelná, ne/životná, abstraktní / konkrétní       

a kolektivní jména; zvláštnosti určitých generik le, les a neurčitého generika un). 

V experimentální části se potvrdilo, že generické nominální syntagma se vyskytuje nejčastěji 

na pozici podmětu, zatímco na pozici předmětu přímého a jmenného přísudku do významu 

vstupují omezující gramatická pravidla. Generické věty mohou obsahovat několik typů 

generických přísudků („prédicat d´espèce“, „prédicat collectif“, „prédicat individuel statif“ 

apod.), generická interpretace výpovědi se odvíjí významně od „connaissance partagée“. 

Generické členy le, les a un jsou si sémanticky natolik podobné, že genericita, kterou 

vyjadřují, je považována za totožnou či s malým významovým rozdílem (nuancí). Dá se říct, 

že člen určitý v singuláru doprovází nominální syntagma, které vyjadřuje druh jako takový, 

proto mu je nejpřirozenější generická interpretace, genericita u určitého členu v plurálu 
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evokuje množinu prvků tvořících celek a u neurčitého členu vzhledem k jeho číselnému 

původu hovoříme o zástupci odděleném od jiných prvků patřících do celku. 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Lingvistické testy (dotazník) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 1 

 

TESTS - la généricité en français 
Chers interrogés, 

Je vous prie de remplir ce questionnaire. Les résultats des tests ci-joints serviront à analyser la 

généricité en français qui est traitée dans mon mémoire de Master. Vos réponses ne seront 

utilisées qu´à des fins de cette analyse. 

 

Avant de commencer, indiquez votre âge, SVP: …… 

 
A) Evaluez les propositions suivantes en vous servant de cette échelle: 

 

Ok  = tout à fait bien, on peut le dire sans problèmes  

?  = bizarre, mais acceptable  

??  = à peine acceptable  

* = inacceptable  

 

B) Evaluez les propositions suivantes en vous servant de cette échelle: 

 

G = le sens comparable à la phrase « La baleine est un mammifère. », où on envisage la 

baleine comme espèce, c´est-à-dire en général. 

S  = le sens comparable à la phrase « Le chat dort dans le fauteuil. », on parle d´un chat 

en particulier (par exemple de notre chat). 

TD   = toutes les deux lectures sont possibles 

 

 

COMMENT COMPLÉTER LE QUESTIONNAIRE:  

Ex. 

a) La baleine est un mammifère. Ok / G 

b) Une baleine est un mammifère. ? / S 

c) Les baleines sont des mammifères. ?? / TD 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

1.  

a) Le loup vit en meute.     

b) Un loup vit en meute.     

c) Les loups vivent en meute.  

 

d) Le loup, ça vit en meute.  

e) Un loup, ça vit en meute.  

f) Les loups, ça vit en meute. 

2.  

a) La souris est un rongeur. 

b) Une souris est un rongeur. 

c) Les souris sont des rongeurs. 

 

d) La souris, c´est un rongeur. 

e) Une souris, c´est un rongeur. 

f) Les souris, ce sont des rongeurs. 

3.  



 

 

 

 

a) La viande fait partie de la nourriture de l´homme. 

b) Une viande fait partie de la nourriture de l´homme. 

c) Les viandes font partie de la nourriture de l´homme. 

 

d) La viande, ça fait partie de la nourriture de l´homme. 

e) Une viande, ça fait partie de la nourriture de l´homme. 

f) Les viandes, ça fait partie de la nourriture de l´homme. 

4.  

a) L´enfant a une mère et un père. 

b) Un enfant a une mère et un père. 

c) Les enfants ont une mère et un père. 

 

d) L´enfant, ça a une mère et un père. 

e) Un infant, ça a une mère et un père. 

f) Les enfants, ça a une mère et un père. 

5.  

a) La vérité l´emporte sur le mensonge. 

b) Une vérité l´emporte sur le mensonge. 

c) Les vérités l´emportent sur le mensonge. 

 

d) La vérité, ça l´emporte sur le mensonge. 

e) Une vérité, ça l´emporte sur le mensonge. 

f) Les vérités, ça l´emporte sur le mensonge. 

6.  

a) La femme est un être fragile. 

b) Une femme est un être fragile. 

c) Les femmes sont des êtres fragiles. 

 

d) La femme, c´est un être fragile. 

e) Une femme, c´est un être fragile. 

f) Les femmes, ce sont des êtres fragiles. 

7.  

a) La fable donne des leçons sur la morale. 

b) Une fable donne des leçons sur la morale. 

c) Les fables donnent des leçons sur la morale. 

 

d) La fable, ça donne des leçons sur la morale. 

e) Une fable, ça donne des leçons sur la morale. 

f) Les fables, ça donne des leçons sur la morale. 

8.  

a) L´armée assure la sécurité. 

b) Une armée assure la sécurité. 

c) Les armées assurent la sécurité. 

 

d) L´armée, ça assure la sécurité. 

e) Une armée, ça assure la sécurité. 

f) Les armées, ça assure la sécurité. 

9.  

a) Les fées portent la fleur dans les cheveux.  

b) Les fées portent une fleur dans les cheveux.  

c) Les fées portent les fleurs dans les cheveux.  



 

 

 

 

 

d) La fleur, les fées portent ça dans les cheveux.  

e) Une fleur, les fées portent ça dans les cheveux.  

f) Les fleurs, les fées portent ça dans les cheveux.  

10.  
a) Les Tchèques aiment la bière. 

b) Les Tchèques aiment une bière. 

c) Les Tchèques aiment les bières. 

 

d) La bière, les Tchèques aiment ça. 

e) Une bière, les Tchèques aiment ça. 

f) Les bières, les Tchèques aiment ça. 

11.  
a) La police utilise le chien pour trouver des drogues. 

b) La police utilise un chien pour trouver des drogues. 

c) La police utilise les chiens pour trouver des drogues. 

 

d) Le chien, la police utilise ça pour trouver des drogues. 

e) Un chien, la police utilise ça pour trouver des drogues. 

f) Les chiens, la police utilise ça pour trouver des drogues. 

12.  
a) Le tableau représente le monde subjectif du peintre. 

b) Le tableau représente un monde subjectif du peintre. 

c) Les tableaux représentent les mondes subjectifs du peintre. 

13.  
a) Les contes humoristiques servent à distraire le lecteur. 

b) Les contes humoristiques servent à distraire un lecteur. 

c) Les contes humoristiques servent à distraire les lecteurs. 

 

d) Le lecteur, les contes humoristiques servent à distraire ça. 

e) Un lecteur, les contes humoristiques servent à distraire ça. 

f) Les lecteurs, les contes humoristiques servent à distraire ça. 

14.  
a) Le chien garde la maison contre les voleurs. 

b) Le chien garde une maison contre les voleurs. 

c) Le chien garde les maisons contre les voleurs. 

 

d) La maison, le chien garde ça contre les voleurs. 

e) Une maison, le chien garde ça contre les voleurs. 

f) Les maisons, le chien garde ça contre les voleurs. 

15.  
a) Les habitants du pays respectent la police. 

b) Les habitants du pays respectent une police. 

c) Les habitants du pays respectent les polices. 

 

d) La police, les habitants du pays respectent ça. 

e) Une police, les habitants du pays respectent ça. 

f) Les polices, les habitants du pays respectent ça. 

16.  
a) La souris est le rongeur. 

b) La souris est un rongeur. 



 

 

 

 

c) Les souris sont les rongeurs. 

 

d) Le rongeur, la souris est ça. 

e) Un rongeur, la souris est ça. 

f) Les rongeurs, les souris sont ça. 

17.  
a) Le boeuf est la viande. 

b) Le boeuf est une viande. 

c) Les boeufs sont les viandes. 

 

d) La viande, le boeuf est ça. 

e) Une viande, le boeuf est ça. 

f) Les viandes, les boeufs sont ça. 

18.  
a) Le Président est le chef de l´Etat. 

b) Le Président est un chef de l´Etat. 

c) Les Présidents sont les chefs de l´Etat. 

 

d) Le chef de l´Etat, le Président est ça. 

e) Un chef de l´Etat, le Président est ça. 

f) Les chefs de l´Etat, les Présidents sont ça. 

19.  
a) La peine de mort divise la société. 

b) La peine de mort divise une société. 

c) La peine de mort divise les sociétés. 

 

d) La société, la peine de mort divise ça. 

e) Une société, la peine de mort divise ça. 

f) Les sociétés, la peine de mort divise ça. 

20.  
a) Le chien est le compagnon de l´homme. 

b) Le chien est un compagnon de l´homme. 

c) Les chiens sont les compagnons de l´homme. 

 

d) Le compagnon de l´homme, le chien est ça. 

e) Un compagnon de l´homme, le chien est ça. 

f) Les compagnons de l´homme, les chiens sont ça. 

21.  
a) La balançoire est le jouet pour les enfants. 

b) La balançoire est un jouet pour les enfants. 

c) Les balançoires sont les jouets pour les enfants. 

 

d) La balançoire, c´est le jouet pour les enfants. 

e) La balançoire, c´est un jouet pour les enfants. 

f) Les balançoires, ce sont les jouets pour les enfants. 

22.  
a) Les leucocytes sont l´armée de la protection. 

b) Les leucocytes sont une armée de la protection. 

c) Les leucocytes sont les armées de la protection. 

 

d) L´armée de la protection, les leucocytes sont ça. 



 

 

 

 

e) Une armée de la protection, les leucocytes sont ça. 

f) Les armées de la protection, les leucocytes sont ça. 

 

 

C) Evaluez les propositions suivantes en vous servant de cette échelle: 

 

SI  = les propositions ont un sens identique 

N  = il y a une nuance entre les propositions 

D  = il y a une grande différence entre les propositions 

IN = une des propositions, voire toutes les deux est/sont inacceptable/s 

 

Ex.:  

1. N 

a) La baleine est un mammifère. 

b) Une baleine est un mammifère. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

1.  

a) Le loup vit en meute. 

b) Un loup vit en meute. 

 

c) Les loups vivent en meute. 

d) Un loup vit en meute. 

 

e) Les loups vivent en meute. 

f) Le loup vit en meute. 

2.  

a) La souris est un rongeur. 

b) Une souris est un rongeur. 

 

c) Une souris est un rongeur. 

d) Les souris sont des rongeurs. 

 

e) Les souris sont des rongeurs. 

f) La souris est un rongeur. 

3.  

a) La viande fait partie de la nourriture de l´homme. 

b) Une viande fait partie de la nourriture de l´homme. 

 

c) Les viandes font partie de la nourriture de l´homme. 

d) La viande fait partie de la nourriture de l´homme. 

 

e) Une viande fait partie de la nourriture de l´homme. 

f) Les viandes font partie de la nourriture de l´homme. 

4.  

a) L´enfant a une mère et un père. 

b) Un enfant a une mère et un père. 

 

c) Les enfants ont une mère et un père. 

d) L´enfant a une mère et un père. 



 

 

 

 

 

e) Un enfant a une mère et un père. 

f) Les enfants ont une mère et un père. 

5.  

a) La vérité l´emporte sur le mensonge. 

b) Une vérité l´emporte sur le mensonge. 

 

c) Les vérités l´emportent sur le mensonge. 

d) La vérité l´emporte sur le mensonge. 

 

e) Une vérité l´emporte sur le mensonge. 

f) Les vérités l´emportent sur le mensonge. 

6.  

a) La femme est un être fragile. 

b) Une femme est un être fragile. 

 

c) Les femmes sont des êtres fragiles. 

d) La femme est un être fragile. 

 

e) Une femme est un être fragile. 

f) Les femmes sont  des êtres fragiles. 

 

7.  

a) La fable donne des leçons sur la morale. 

b) Une fable donne des leçons sur la morale. 

 

c) Les fables donnent des leçons sur la morale. 

d) La fable donne des leçons sur la morale. 

 

e) La fable donne des leçons sur la morale. 

f) Les fables donnent des leçons sur la morale. 

8.  

a) L´armée assure la sécurité. 

b) Une armée assure la sécurité. 

 

c) Les armées assurent la sécurité. 

d) L´armée assure la sécurité. 

 

e) Une armée assure la sécurité. 

f) Les armées assurent la sécurité. 

9.  

a) Les fées portent la fleur dans les cheveux.  

b) Les fées portent une fleur dans les cheveux.  

 

c) Les fées portent les fleurs dans les cheveux.  

d) Les fées portent la fleur dans les cheveux.  

 

e) Les fées portent une fleur dans les cheveux.  

f) Les fées portent les fleurs dans les cheveux.  

10.  
a) Les Tchèques aiment la bière. 



 

 

 

 

b) Les Tchèques aiment une bière. 

 

c) Les Tchèques aiment les bières. 

d) Les Tchèques aiment la bière. 

 

e) Les Tchèques aiment une bière. 

f) Les Tchèques aiment les bières. 

11.  
a) La police utilise le chien pour trouver des drogues. 

b) La police utilise un chien pour trouver des drogues. 

 

c) La police utilise les chiens pour trouver des drogues. 

d) La police utilise le chien pour trouver des drogues. 

 

e) La police utilise un chien pour trouver des drogues. 

f) La police utilise les chiens pour trouver des drogues. 

12.  
a) Le tableau représente le monde subjectif du peintre. 

b) Le tableau représente un monde subjectif du peintre. 

 

c) Les tableaux représentent les mondes subjectifs du peintre. 

d) Le tableau représente le monde subjectif du peintre. 

 

e) Le tableau représente un monde subjectif du peintre. 

f) Les tableaux représentent les mondes subjectifs du peintre. 

 

13.  
a) Les contes humoristiques servent à distraire le lecteur. 

b) Les contes humoristiques servent à distraire un lecteur. 

 

c) Les contes humoristiques servent à distraire les lecteurs. 

d) Les contes humoristiques servent à distraire le lecteur. 

 

e) Les contes humoristiques servent à distraire un lecteur. 

f) Les contes humoristiques servent à distraire les lecteurs. 

14.  
a) Le chien garde la maison contre les voleurs. 

b) Le chien garde une maison contre les voleurs. 

 

c) Le chien garde les maisons contre les voleurs. 

d) Le chien garde la maison contre les voleurs. 

 

e) Le chien garde une maison contre les voleurs. 

f) Le chien garde les maisons contre les voleurs. 

15.  
a) Les habitants du pays respectent la police. 

b) Les habitants du pays respectent une police. 

 

c) Les habitants du pays respectent les polices. 

d) Les habitants du pays respectent la police. 

 



 

 

 

 

e) Les habitants du pays respectent une police. 

f) Les habitants du pays respectent les polices. 

16.  
a) La souris est le rongeur. 

b) La souris est un rongeur. 

 

c) Les souris sont les rongeurs. 

d) La souris est le rongeur. 

 

e) La souris est un rongeur. 

f) Les souris sont les rongeurs. 

17.  
a) Le boeuf est la viande. 

b) Le boeuf est une viande. 

 

c) Les boeufs sont les viandes. 

d) Le boeuf est la viande. 

 

e) Le boeuf est une viande. 

f) Les boeufs sont les viandes. 

18.  
a) Le Président est le chef de l´Etat. 

b) Le Président est un chef de l´Etat. 

 

c) Les Présidents sont les chefs de l´Etat. 

d) Le Président est le chef de l´Etat. 

 

e) Le Président est un chef de l´Etat. 

f) Les Présidents sont les chefs de l´Etat. 

 

19.  
a) La peine de mort divise la société. 

b) La peine de mort divise une société. 

 

c) La peine de mort divise les sociétés. 

d) La peine de mort divise la société. 

 

e) La peine de mort divise une société. 

f) La peine de mort divise les sociétés. 

20.  
a) Le chien est le compagnon de l´homme. 

b) Le chien est un compagnon de l´homme. 

 

c) Les chiens sont les compagnons de l´homme. 

d) Le chien est le compagnon de l´homme. 

 

e) Le chien est un compagnon de l´homme. 

f) Les chiens sont les compagnons de l´homme. 

21.  
a) La balançoire est le jouet pour les enfants. 

b) La balançoire est un jouet pour les enfants. 



 

 

 

 

 

c) Les balançoires sont les jouets pour les enfants. 

d) La balançoire est le jouet pour les enfants. 

 

e) La balançoire est un jouet pour les enfants. 

f) Les balançoires sont les jouets pour les enfants. 

22.  
a) Les leucocytes sont l´armée de la protection. 

b) Les leucocytes sont une armée de la protection. 

 

c) Les leucocytes sont les armées de la protection. 

d) Les leucocytes sont l´armée de la protection. 

 

e) Les leucocytes sont une armée de la protection. 

f) Les leucocytes sont les armées de la protection. 

23.  
a) La maladie de la vache folle a provoqué une peur publique. 

b) La maladie des vaches folles a provoqué une peur publique. 

24.  
a) La maladie du mouton rageur a provoqué une peur publique. 

b) La maladie des moutons rageurs a provoqué une peur publique. 

25.  
a) Le chien est un compagnon de l´homme. 

b) Le chien est un compagnon des hommes. 

26.  
a) Les leucocytes sont l´armée de la protection. 

b) Les leucocytes sont l´armée des protections. 

27.  
a) Les Présidents sont les chefs de l´Etat. 

b) Les Présidents sont les chef des Etats. 

MERCI BEAUCOUP !!!!!! 
 

 


