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Předložená diplomová práce je zdařilým pokusem spojit teoreticky fundovanou prezentaci  
(viz bibliografii na str. 71-72) otázky negace ve francouzštině s experimentálním ověřením 
přijatelnosti vybraných prefigovaných adjektiv, a to pomocí jak dotazníkové metody, tak 
Frantextu (str. 48 – 66). 
Pokusím se v následujících řádcích - „chronologicky“ – okomentovat některé body této práce, 
jež je třeba chápat spíše jako podklad k diskusi při obhajobě.

- příklad lexikálního záporu (přejatého z Mullera 1991) typu Marie est loin d´être laide
(str. 15) mi připadá sporný – kritériem by mohla být schopnost adjektiv fungovat jako 
kvalifikační přívlastek apod.?

- záporka/partikule non (viz příklad 20 na str. 18) tu určitě nefunguje jako prefix. Lze 
uvažovat o homonymii non-/non v konstrukcích jako : Non, il est malade vs non-
contractuel, aj;

- prefigovaný typ mécontent (mal-, mau, atd.) zmíněný na str. 20 (a pak 32-33) tvoří 
více méně uzavřenou třídu a jeho kolokabilita je omezená (mécréant, aj.). Možná jej 
lze považovat za zvláštní modalizující podtřídu slovního záporu u adjektiv;

- absence negace u substantiv typu in-X-age (str. 22) je skutečně pozoruhodná, ovšem 
tato kategorie substantiv je velmi heterogenní (procesivní deverbativa typu lavage, 
lexikalizované výrazy jako chômage, zbytky kolektivních jmen jako 
cousinage/feuillage atd.). U každé podkategorie by bylo třeba hledat vysvětlení patrně 
jiné povahy;

- souhlasím s autorovou výtkou vůči H. Huot (str. 24) – pokud jd o „mots savants“ na -
able, lépe je vycházet z dělení na horizontální (učenou) a vertikální (francouzskou) 
derivaci (Merrilees);

- adjektiva participiálního původu (str. 25) : i v tomto případě existuje mnoho 
idiosynkrasií : fini vs infini;

- termín slovesný kořen (str. 26) tu není šťastný, lépe základ nebo báze – ostatně na str. 
27 se termín základ již objevuje;

- nerozumím poznámce na str. 27 dole (epentetické –a- u ouvrable), víc by mi vadil 
etymologizující přístup k dvojici valoir – valable (str. 28), kdy adjektivum se svým 
význam již vzdálilo slovesnému základu (Il ne vaut rien # Il n´est pas valable);

- schopnost pronominální konstrukce (str. 29 dole) není možná jediným kritériem pro 
tvoření deverbativního adjektiva na –able : *Jean se joint au téléphone vs Jean est 
joignable au téléphone;

- nerozumím poznámce na str. 33 : „Pro rodilé mluvčí se na první pohled mohou tato 
dvě adjektiva (sc. potable a buvable) jevit jako synonymní“. Tento příklad je pak dále 
analyzován na str. 39.

- dvojice kupletů (str. 33, passim). Správně :  dvojice dublet;
- termín „hromadné číslo“ (str. 39 a dále) je přinejmenším nezvyklý : eau je látkové 

(non-comptable) jméno;
- negativní prefixace typu juste / injuste (str. 39) : tady platí omezení na použití jen u 

„prototypického“ významu : une jupe juste vs *une jupe injuste;
- str. 42 – zde by bylo dobré uvést hned bibliografický odkaz u Apothéloze (objevuje se 

na str. 45);



- v popisu výzkumu (6.1.1. na str 48) se objevuje hypotéza : „U přijatelných slov by 
měla být vysoká pravděpodobnost, že se toto slovo v budoucnu bude používat.“ 
Zdaleka ne všechna přijatelná slova jsou konvencionalizována!

- pokud jde o vlastní výzkum, bylo by asi dobré vysvětlit výběr zvolených 16 
syntagmat, kde jsou jak velmi technické výrazy jako remastérisable, tak např. 
argotický výraz kiffable. U takto malého vzorku a typu dotazníku je možná trochu 
riskantní chtít od respondentů údaje o vzdělání : ti „méně vzdělaní“ mívají tendenci 
k hyperkorektnosti apod. Vzhledem k zmíněnému výběru adjektiv v dotazníkové části 
nebylo dost dobře možné provést paralelní výzkum ve Frantextu, což bych si dovedl 
představit jako ideální řešení : zkoumat např. syntagmata typu situation immaîtrisable 
/non maîtrisable jak dotazníkově, tak v korpusu;

Závěrem je možné zdůraznit, že text vykazuje všechny potřebné parametry kladené na 
diplomovou práci, že celek je logicky strukturován a že autor se vyrovnal se základní 
literaturou v dané oblasti.
Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně.
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