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Název diplomové práce: Lexikální zápor u francouzských adjektiv – sémantická 
a morfologická omezení

Hodnocení obsahu práce a náměty k diskusi. Předmětem předkládané diplomové práce je 
analýza fungování lexikálního záporu u adjektiv ve francouzštině. V první části své práce 
autor podává fundované shrnutí dané problematiky, založené na velmi dobrém pochopení 
zásadních studií, které byly k danému tématu publikovány. Autor bezpečné ovládá 
terminologii spojenou nejen s logickými aspekty negace, ale samozřejmě také s derivační 
morfologií. Jeho výklad je plynulý a srozumitelný (např. str. 18); plynulost výkladu někdy ale 
vede k tomu, že se stírají hranice mezi shrnutím obsahu použitých zdrojů a vlastním výkladem 
(např. str. 43 nebo 44). Kromě toho by bylo třeba konstatovat, že nelze tak docela souhlasit 
s tvrzením M. Grevisse, které autor uvádí na str. 13 své práce; od r. 1990 bylo k problému 
výplňkového ne publikováno několik velmi přínosných studií. 

Teoretická kapitola představuje dvě třetiny předkládané práce; autor v ní rovněž přináší 
některé vlastní postřehy, analýzy a rovněž příklady, např. z paralelního korpusu InterCorp 
(str. 16). Tento konkrétní příklad je však problematický, protože se jedná o překlad z češtiny 
do francouzštiny, a kromě toho autor neuvádí ani zdrojový korpus, ani název díla. Vlastní 
výzkum autor představuje v druhé kapitole své práce (str. 48-66); jedná se jednak 
o dotazníkový průzkum, jednak o korpusovou sondu.

V dotazníkovém průzkumu oceňuji pečlivý a zajímavý výběr výrazů k analýze (str. 48); 
pokud jde o vyhodnocování získaných výsledků, je možné předložit k diskusi některé otázky:

1. Autor zvolil pro distribuci dotazníku českou platformu www.mojeanketa.cz; jakým 
způsobem byli osloveni mluvčí? Proč autor nezvolil např. aplikaci Google Form, která je 
možná francouzským mluvčím známější a přístupnější? Byla v oslovení potenciálních 
respondentů podmínka, že mají být rodilými mluvčími francouzštiny? (v dotazníku tato 
otázka není obsažena)

2. Název práce (i teoretická část práce) naznačují, že předmětem analýzy budou zejména
lingvistické (sémantické a morfologické) faktory fungování lexikální negace u adjektiv 
ve francouzštině; lingvistickou hypotézu (nebo vlastně jakoukoli hypotézu) však ve výkladu 
designu dotazníku postrádám. Autor se zaměřuje na faktory sociolingvistické, zejména na věk 
respondentů. Je možné upřesnit, proč nebyla jako základ dotazníku zvolena lingvistická 
hypotéza?

3. autor komentuje u jednotlivých příkladů některé lingvistické faktory, které mohou mít vliv 
na negativní derivaci, např. možný vliv angličtiny (str. 52) a zároveň komentuje možný 
superlativní význam některých novotvarů. Pozoroval však autor i vliv jiných faktorů na 

http://www.mojeanketa.cz/


akceptabilitu negativní derivace, např. cizí původ výchozího slova, nebo jeho prefixaci? (např. 
recadrable, reprogrammable, défragmentable atd.)? Posílení analýzy různých sekundárních 
lingvistických faktorů, které by mohly daný jev ovlivňovat, by práci velmi obohatilo 
a zároveň by posílilo poněkud stručný závěr na str. 62. 

Korpusová sonda, která tvoří závěrečnou kapitolu práce, je omezenějšího rozsahu. Pokud jde 
o volbu korpusu (FRANTEXT), autor na str. 48 uvádí, že v případě tohoto přístupu není 
možné zkoumat současný jazyk. S tímto tvrzením nelze tak docela souhlasit – v případě 
korpusu FRANTEXT tomu tak skutečně je, ale existují jiné zdroje (např. Wacky korpus pro 
francouzštinu), které poskytují obrovské množství dat o současném jazyce. U použitého 
regulárního výrazu mi není tak docela jasné, proč autor nevyhledával pouze adjektiva 
začínající na inr? Při vyhodnocování výskytů získaných z FRANTEXTu autor konstatuje 
jejich nízký počet (str. 65), přesné údaje však v práci nejsou uvedeny, přestože např. 
v tabulce 4 na str. 64 by byly velmi zajímavé. Rovněž by zde bylo možné upřesnit, z jakého 
typu textů výskyty pocházejí – autor např. na str. 65 upozorňuje na užití některých významů 
v odborných textech. 

Velmi přehledné je shrnutí výskytu zkoumaných tvarů v různých slovnících a na internetu 
(tabulka 5 na str. 65), zde by však bylo z metodologického hlediska vhodné upřesnit, jaký 
vyhledávač autor použil a jak příp. vyhledávání omezil (např. na doménu fr.). Autor 
i u korpusového výzkumu podnětně komentuje diagramatické nebo superlativní významy 
zkoumaných adjektiv; v případě zmínky o vlivu kodifikace na frekvenci výskytu negovaných 
forem je však směr dané závislosti sporný – pravděpodobnější je, že dané výrazy jsou 
ve slovnících uvedeny právě proto, že jsou dostatečně frekventované. 

Formální náležitosti práce a její úprava. Práce je psána kultivovaným jazykem; 
typografické ani jazykové chyby nejsou příliš časté (výskytů, které by svědčili, str. 66, 
à 6 heure, str. 8, zapomentout, str. 43 aj.; viz se v češtině píše bez tečky, protože se nejedná 
o zkratku). Z typografického hlediska připomeňme, že číslo poznámky se v českých textech 
píše za interpunkční znaménko, nikoli před ně. Jak jsme se již zmínili výše, bibliografické 
zdroje použité v práci jsou velmi kvalitní; jsou uvedeny v seznamu literatury v závěru práce, 
některé citované tituly zde však chybí, např. Grevisse 1990, Wagner 1991 nebo Apothéloz, 
Anscombre 1994 a u Grammaire méthodique chybí třetí autor, René Rioul. 

Navzdory výše uvedeným formálním výhradám považuji předkládanou diplomovou práci za 
velmi zdařilou, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.

V Praze dne 9. 9. 2014 PhDr. Olga Nádvorníková, PhD.


