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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou lexikálního záporu francouzských adjektiv, 

ale i dalších slovních druhů – substantiv a adverbií. Cílem je popsat fungování lexikální 

negace a prozkoumat omezení, která ji doprovází. Na základě těchto poznatků se praktická 

část, tj. vlastní výzkum, pokouší o stanovení tendence použití lexikální negace v blízké 

budoucnosti. V neposlední řadě také popisuje použití negace obecně, nebo mimo standardní 

spisovnou francouzštinu, v argotu, nebo hovorovém jazyce. 

 

 

 

 

 

Abstract 

This thesis focuses on the issues of lexical negation in French adjectives as well as 

on other parts of speech – nouns and adverbs. Its objective is the description of functioning 

of the lexical negation and the examination of restriction, which it is accompanied by. Based 

on these findings, the practical part (i.e. personal research) will try to define the tendencies 

of the use of lexical negation in the near future. Last but not least, this thesis also describes 

the use of general negation or out of standard French language – in argot or in spoken 

language. 
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1. OBECNĚ O ZÁPORU 

Termínem zápor (negace) můžeme označit několik více či méně podobných jevů – 

většinou záleží na úhlu pohledu. Pro logiky je to poměrně triviální jev, kdy negující operátor 

obrací pravdivostní hodnotu výpovědi, a jejich práce končí sestavením matematického 

zápisu takovéto výpovědi. Pro lingvisty se už jedná o velmi komplexní souhru sémantických, 

morfo-syntaktických a lexikálních pravidel a jejich významových projevů ve větě (cf. Pellat 

(2009:696)). Výpověď Petr má rád Marii bychom, z hlediska logického, mohli negovat jako 

Petr nemá rád Marii, ovšem sama negovaná výpověď může evokovat více významů: 

Petr nemá rád Marii, Petr má rád Zuzanu. 

Petr nemá rád Marii, Petr Marii miluje. 

Petr nemá rád Marii, Michal má rád Marii.  

Právě těmito sémantickými posuny, které vznikly rozdílnými výchozími funkčními 

hodnotami negace, se negace posouvá nad syntax, ve které ještě můžeme použít onen 

booleovský typ negace. Tím se z této problematiky stává velice komplexní prvek, ve kterém 

hraje velkou roli mimo jiné i aktuální členění větné. 

Další důležitou poznámkou o francouzském záporu je fakt, že způsob jeho použití 

v mluveném kódu se liší od použití v kódu psaném, a to zejména v hovorovém jazyce, kdy 

v mluveném kódu dochází k vynechávání záporky ne a zápor je tedy vyjádřen jen negačním 

příslovcem pas, či jeho ekvivalenty, nebo v argotu. Právě v případě argotu dochází dokonce 

k užití nejrůznějších slov, u nichž dnes jen velmi složitě hledáme příčinu jejich záporných 

významů. 

V této části diplomové práce se pokusím rozčlenit tuto značně širokou a nepřehlednou 

podoblast gramatiky podle dvou základních kritérií – sémantického a morfo-syntaktického 

– a uvést jejich velmi stručnou charakteristiku. Dále se pokusím specifikovat restrikce, které 

brání použití lexikální negace. Nebudu se zabývat otázkou sémantických posunů. 
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2. SÉMANTICKÉ ROZDĚLENÍ NEGACE  

2.1. FUNKČNÍ HLEDISKO NEGACE 

V češtině a rovněž i ve francouzštině se podle funkčního hlediska (portée de la 

négation) zápor dělí na dva druhy: negace celková (négation totale, absolue) a negace 

částečné, též členská (négation partielle, relative) – (cf. Bauer (1970:42)). 

Celková negace je negace celého obsahu věty. Vyjadřuje se preverbální záporkou ne 

v kombinaci s postverbálním negačním adverbiem pas nebo point (cf. GMF (2009:698)).  

Negace částečná je negací některého prvku věty. Tato negace tedy implikuje určité 

dodatečné omezení děje. Tvoří se záporkou ne v kombinaci s determinanty a zájmeny 

neurčitými (aucun, nul, personne, rien), nebo s adverbii (guère, jamais, plus, nulle part). 

Výjimečně se záporka ne může vyskytovat v kombinaci se slovy mais, goutte, nebo mot. 

Jako příklady poslouží věty (1) uvedené v Bon usage – cf. Grevisse (2008:1278).  

Ne … goutte se používá ve spojení se slovesy voir, entendre, comprendre. Obvyklý význam 

slova goutte zaniká. Spojení se používá, mluvíme-li o smyslech, nebo intelektu (cf. Grevisse 

(2008:1278)). Ne … mot nalezneme výhradně se slovesy dire, souffler, sonner, piper. 

S žádným jiným slovesem, než je pouvoir, se nemůže kombinovat záporka mais. Spojení 

n’en  pouvoir mais a méně častá varianta n’y pouvoir mais jsou dnes knižní výrazy a v zásadě 

mohou mít dva významy: nebýt  zodpovědný – (1c), být nemohoucí – (1d): 

(1a) On sait que les uns n’y voient goutte ; […] (VALÉRY) 

(1b)  Le couple de visiteurs ne pipait mot. (A. ARNOUX) 

(1c) L’incroyable et sotte Affaire du collier compromettait la rien qui n’en pouvait 

mais. (MAUROIS) 

(1d) Je me souviens d’une nuit, à Chambord, où les vociférations, les fanfares de 

« son et lumière » n’en pouvais mais contre ces cris sauvages. (GENEVOIX) 

Z hlediska funkčních hodnot záporu můžeme rozlišit několik různých situací : 

(2a) Pierre ne viendra pas. 

(2b) Pierre ne viendra pas à 6 heure. (Il viendra à 8 heure.) 

(2c) Il ne viendra pas Pierre et Jean, mais juste Jean. 

(2d) Ce n’est pas Pierre qui viendra, mais Jean. 
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Věta (2a) neguje celý očekávaný děj a všechny jeho složky. Věty (2b), (2c), (2d) ale 

negují jen jednu ze složek děje: věta (2b) neguje časové určení, (2c) neguje platnost celku 

subjektu, kdy se z množného celku eliminuje jeden jeho člen, a věta (2d) koriguje 

očekávanou platnost jedné ze složek děje. 

Na funkční hodnoty záporu může mít nezanedbatelný vliv i aktuální členění větné (cf. 

Le Goffic (1993:459), Štícha (2013:750). Porovnáme-li následující příklady: 

- věta (3a) s dislokovaným příslovečným určením času může implikovat oba druhy 

záporu. Toto vyjádření příslovečného určení (dále jen PU) může být snadněji 

vynecháno bez zásadní změny významu věty 

- věta (3b) spadá svým významem spíše pod částečnou negaci, neboť je pro ni svým 

slovosledem více predisponována. Tématem této věty je verbální část věty (Je ne 

travaille pas) a rématem je le matin. 

(3a) Le matin, je ne travaille pas. 

Ráno nepracuji. 

(3b) Je ne travaille pas le matin. 

Nepracuji ráno. 

Pro lepší názornost můžeme věty (3a) a (3b) rozvinout tak, jako se obvykle rozvíjí 

částečná negace, například jako u věty (2b): 

(3a') *Le matin, je ne travaille pas, mais après-midi. 

*Ráno nepracuji, ale odpoledne. 

(3b') Je ne travaille pas le matin, mais après-midi. 

Nepracuji ráno, ale odpoledne. 

V příkladu (3a') je dislokované PU popřeno dalším PU, toto explikativní PU je ovšem 

v postverbální pozici a celková konstrukce je velmi těžkopádná, neboť explikativní poměr 

mezi dvěma PU je přerušen hlavní větou (je ne travaille pas). Druhá věta (3b') má obě PU 

v postverbální pozici a jejich explikativní vztah není ničím přerušen.  

Věty (3a) a (3b) ale mohou být rozvity další souřadící větou s plně vyjádřeným 

podmětem a přísudkem (4) : 
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(4a) Le matin, je ne travaille pas, mais je travaille en après-midi. 

Ráno nepracuji, ale odpoledne pracuji. 

(4a') Le matin, je ne travaille pas, mais en après-midi, je travaille. 

Ráno nepracuji, ale pracuji odpoledne. 

(4b) Je ne travaille pas le matin, mais je travaille en après-midi.1 

Nepracuji ráno, ale pracuji odpoledne. 

(4b') Je ne travaille pas le matin, mais en après-midi, je travaille. 

   Nepracuji ráno, ale odpoledne pracuji. 

 Tyto příklady jsou gramaticky i sémanticky správné, neboť u vět s dislokovaným PU 

le matin (4a,a') je popření hlavní věty provedeno další hlavní větou, a to bez rozdílu, jestli 

v této popírající (explikativní) hlavní větě je PU dislokované, nebo ne. Stejně je tomu i 

v případech (4b,b'), kde PU je v postverbální pozici. U popírající věty nezáleží na postavení 

PU. 

2.2. NEGACE DESKRIPTIVNÍ A POLEMICKÁ 

Již ve starověku si filosofové jako Aristoteles všímají, že negace má dva hlavní 

způsoby použití. Názvosloví je zde nejednotné. Pro jedny je to příklad rozdílu mezi negací 

interní a externí, pro další negace větná a přísudková, nebo negace deskriptivní a polemická. 

Nølke (Nølke, 1992) se vyjadřuje právě k poslední jmenované terminologii. Zatímco 

polemická negace slouží k popření reálné, či presuponované výpovědi, deskriptivní negace 

jednoduše popisuje stav, či okolnost. Příkladem nám zde bude výpověď (5), jíž se zabýval 

už Aristoteles, pro kterého má tato výpověď dvě možné interpretace – polemickou (5a), 

deskriptivní (5b). 

(5) Ce problème n’est pas difficile. 

(5a) Ce problème n’a pas la propriété d’être difficile. 

(5b) Ce problème a la propriété d’être non-difficile. 

                                                 

1 Příklady (4b) a (4b') jsou gramaticky i významově správné, ovšem z hlediska ekonomiky sdělení je 

zbytečné vyjadřovat znovu přísudek 
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Nølke vysvětluje, že při zkoumání smyslu negace vždy záleží na vybraném způsobu 

zkoumání. Rozdělení na negaci externí a interní je otázkou dělení (logicko-)sémantického, 

dělení podle funkčních hodnot negace (negace větná a přísudková) je ovlivněna nejvíce 

syntaxí a dělení na dvojici deskriptivní a polemická negace vychází spíše z rozdílných 

interpretací negace výpovědi. Pokud všechny tyto interpretace aristotelovského dělení mají 

stejný původ, potom způsoby, kterými jsou vysvětlovány, nás přivádí k ne zcela totožným 

výsledkům a poznáním, neboť jsou vysvětlovány na různých úrovních jazyka. Na jejich 

význam má tím pádem vliv více faktorů. Uvést můžeme například formu výpovědi a negace, 

použité lexikum, intonaci, která ovšem v písemném projevu může být zachycena jen velmi 

obtížně (například zvýrazněním zdůrazněného slova ve větě tučně), výpovědní kontext nebo 

výpovědní situaci. 

Sama polemická negace může být navíc rozdělena na dvě kategorie. Napřed si ale 

znovu definujeme polemickou negaci jako popření hlediska, které může být vlastní jednomu 

z účastníků výpovědní situace.  

První z nich je negace metalingvistická, účastníkem výpovědní situace, jehož 

hledisko má být popřeno, je oponující mluvčí. V tomto případě může být negovaným 

obsahem výpovědi buď presupozice výpovědi (6a), nebo i jazykové jednotky menší než 

slovo (6b). Souhrnně ale platí, že toto použití negace nemá „snižující“ efekt (viz. následující 

odstavec) – cf. Nølke (1992:49).  

(6a) Paul n'a pas cessé de battre sa femme pour la simple raison qu'il ne l'a jamais 

 battue. 

(6b) Je n'ai pas dit « affirmer », j'ai dit « confirmer ». 

(6c) Paul n’est pas grand : il est immense. 

Druhým použitím je vlastní polemická negace. Ta, na rozdíl od metalingvistické 

negace, zachovává presupozice a obsahuje i „snižující“ efekt, což je patrné z příkladů (6c) a 

(7). Právě výpověď (7) předznamenává, že Pavel je malý. 

(7)  Paul n’est pas grand. 

Negace deskriptivní, jak již bylo řečeno, popisuje určitou okolnost nebo stav a 

neimplikuje žádný dojem existence opačného předpokladu. Proto věta Paul n’est pas grand 

v příkladu (7) není chápána jako opozice k výpovědi, podle které by Paul byl vysoký, ale 

jako popis, podle kterého není vysoký. V závěru článku Nølke shrnuje a vysvětluje, že a 
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priori existuje pouze jeden typ negace, a tou je negace polemická. Druhý způsob použití je 

výsledkem derivace, která může být jistým způsobem patrná na syntaktické úrovni. Stejně 

tak i Claude Muller (Muller, 1992) je toho názoru, že otázka, zda je na místě rozdělovat 

negaci na deskriptivní a polemickou (on sám používá termín rejektivní), není tím největším 

problémem – důležitější je otázka, jestli se jedná o dva typy záporu, nebo jen jeden se dvěma 

úzy, a pokud tomu tak doopravdy je, za jakých podmínek se tomu děje. 

2.3. ZVLÁŠTNOSTI FRANCOUZSKÉHO ZÁPORU 

2.3.1. Restriktivní negace 

Restrikce, či restriktivní negace (négation restrictive, též négation exceptive2, 

restriction exclusive – cf. Wagner (1991:4883)) není svým způsobem klasický zápor. O 

restrikci či vyjímání mluvíme, protože svým použitím ve větě vylučuje jakýkoli další výraz 

jiný než ten, který následuje hned po výrazu que (8a). Navíc může být zdůrazněn výrazem 

et rien d’autre (8b). Parafrází můžeme větu (8b) vyjádřit za pomoci dvojice rien a sinon 

(sauf), viz příklad (8c). Možností, jak se restriktivní negaci vyhnout, je například použití 

adverbia seulement (8d). 

(8a) Il ne boit que de l’eau. 

(8b) Il ne doit que de l’eau, et rien d’autre. 

(8c) Il ne boit rien, sinon / sauf de l’eau. 

(8d) Il boit seulement de l’eau. 

Výrazem, který restriktivní negace vylučuje, může být z hlediska syntaktických 

funkcí předmět (9a), jmenná část přísudku (9b), příslovečné určení (9c), komplement 

uvozovacího výrazu4 (9d), nebo neosobní část věty5 (9e). Negovaným výrazem nemůže být 

podmět předcházející přísudek, ani sám přísudek – k negaci podmětu lze použít adjektivum 

seul nebo adverbium seulement. Ovšem pokud je podmět vyjádřen až za přísudkem, restrikce 

může být použita – viz příklad (9f). 

(9a) Elle ne pense qu’à elle. 

                                                 

2 Pellat (2009:700) - exceptive = výjimací, vylučovací  
3 Grammaire française - 488 
4 Pellat (2009:701) - Le complément de présentatif 
5 Ibid. – la séquence impersonnelle 
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(9b) Je ne suis que contrôleur des poids et mesures. 

(9c) Ce train ne circule que le dimanche. 

(9d) Il n’y a que lui qui me comprenne. 

(9e) Il ne reste, autour de moi, que la desserte d’un long été. 

(9f) Ne sont dispensés du contrôle continu que les étudiants salariés. 

Z historického hlediska má restrikce ne … que skutečně záporný původ – vyvinula se 

z pozdně latinského non … quam s významem pas autre que, rien sauf (ne jiný než, nic než). 

Výjimka se dále může vyjádřit i pomocí rien que, po kterém může následovat 

příslovečné určení, nebo předmět nepřímý (10a). Navíc lze tímto způsobem v hovorové 

francouzštině negovat i podmět (10b). 

(10a) On le reconnait rien qu’à sa démarche. 

(10b) Rien que le zèbre est à peu près réussi (C. Blanche-Benveniste) 

V kombinaci s normálním záporem se restrikce eliminuje a naopak zdůrazňuje 

všechny ostatní „možnosti“. Pokud použijeme větu z příkladu (8a), dostaneme větu (11), 

podle níž dotyčná osoba pije vše, s výjimkou vody. Jak uvádí C. Blanche-Benveniste (C. 

Blanche-Benveniste, 1990:189), toto rušení restrikce se nejčastěji pojí s uvozujícími výrazy 

il y a a c’est. 

(11) Il ne boit pas que de l’eau. 

2.3.2. Výpustkové „ne“ 

U některých vedlejších vět, které mají kladný význam, se přesto používá záporka ne 

stojící před slovesem, ovšem už ji nedoplňuje druhá část záporu (pas, jamais, …). Tato 

záporka tedy nemění designovaný význam věty. Jak uvádí Maurice Grevisse (cf. Grevisse, 

(1990:222)), pravidlo užití tohoto expletivního ne doposud nebylo definováno. V literatuře 

je nejčastěji fakultativní, v mluveném jazyce se čím dál tím více vynechává. Podle Šabršuly 

(cf. Šabršula (1986:116-118)) můžeme ovšem určit tři významové kategorie, se kterými lze 

expletivní ne použít: 

Slovesa či podstatná jména vyjadřující obavu (craindre, avoir peur, trembler, 

redouter, appréhender, la crainte, la peur, de crainte que, de peur que …) 

(12) Je crains qu’il ne vienne. 
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Slovesa vyjadřující bránění ve vykonání činnosti, či výstrahu (empêcher, évtier, 

prendre garde …) 

(13) Elle empêche qu’il ne vienne ici. 

Ve větách příslovečných komparativních, jestliže ve větě hlavní kladné stojí 

komparativ adjektiva nebo jiný přirovnávací výraz (autre, autrement, plutôt …) 

(14) C’est plus important que vous n’avez pensé.  
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3. MORFO-SYNTAKTICKÉ ROZDĚLENÍ NEGACE 

Z hlediska morfo-syntaktického je možné rozdělit zápor na dva hlavní typy. Zápor 

gramatický (slovesný, mluvnický) a zápor lexikální (slovní). 

3.1. GRAMATICKÝ (SLOVESNÝ) ZÁPOR 

Při užití gramatického záporu je výpověď negována za pomoci negačních výrazů, 

které se řadí mezi různé slovní druhy. Nejčastěji to jsou zájmena (personne, rien), 

determinanty (aucun) a záporky ne a pas řazené tradiční francouzskou gramatikou pod 

adverbia. Jak dokazují příklady (15), gramatická negace nemusí negovat jen věty 

dvojčlenné, tj. složené z nominálního a slovesného syntagmatu, ale i věty jednočlenné (cf. 

Pellat, (2009:698)). 

(15) Pas de pitié! 

  Voici un exemple non littéraire. 

3.2. LEXIKÁLNÍ (SLOVNÍ) ZÁPOR 

Negace může být vyjádřena lexikálně pomocí antonymických sémantických vztahů. 

Dvojice slov, která spolu takto tvoří kuplet, je buď založena na derivačním vztahu (possible 

/ impossible, nebo je bez jakéhokoli morfologického vztahu (savoir / ignorer). Negace 

lexému se také může vyjádřit pomocí záporky umístěné před negovaný lexém: (un hôtel cher 

/ pas cher). Tento postup se ale velmi blíží záporu gramatickému (cf Pellat (2009:697)). 

Lexikální zápor tedy může být vyjádřen prefixem (16a), předložkou (16b), příslovcem (16c), 

vedlejší větou uvozenou spojkovým výrazem (16d), či složenou negací (cf. Muller 

(1991:54)) – viz (16e,f).  

(16a) C’est impossible.   To je nemožné. 

(16b) Être sans enfants.   Být bezdětný. 

 (16c) Un évènement peu commun.  Nevšední událost 

(16d) Il a réussi sans que son ami l’aide. Uspěl, aniž by mu jeho kamarád  

 pomohl. 

(16e) Marie est loin d’être laide.  Marie není ani zdaleka ošklivá. 
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(16f) Leur alimentation est tout sauf saine. (Intercorp) 

Jejich výživa zdaleka není zdravá.  

Jako méně obvyklou formu popření obsahu věty můžeme uvést několik výrazů, které 

jsou schopny popřít obsah první věty. Jako příklad Muller uvádí jednočlennou větu 

založenou na adjektivu: Impossible! S patřičnou intonací, se ale může význam této věty 

změnit „jen“ na způsob vyjádření překvapení. Dále se může jednat o slovo merde, které je 

samo o sobě nezáporné, ovšem i tak může svým charakterem popřít obsah předchozí věty: 

 (17) Général, rendez-vous ! 

- Merde ! 

Seznam těchto výrazů je značný, obsahuje množství argotických výrazů, některé 

z nich mohou být zaměřeny přímo na jednu část tvrzení (fokalizovány) – tzn. změní se  jejich 

funkční hodnota: 

(18) Le patron vous donnera une augmentation ! 

- Augmentation mon oeil ! 

(19) Alors on ne respecte pas la priorité ? 

- Priorité mon cul ! 

Standardní negaci mají, podle Mullera, blíže výrazy typu: 

- que dalle !, des clous, des nèfles, des clopinettes, které se významově blíží 

záporu pas du tout, rien du tout 

- bernique ( = nib ! ve verlanu) podle Le Nouveau Petit Robert 2009 (dále 

jen PR) odpovídá záporce rien, nic: 

« Il faut de l'argent pour être heureux; sans argent, bernique ! » (Balzac). 

- la peau odpovídá výrazu rien du tout, vůbec ne (cf. PR): 

« Vous vous étiez imaginé, tas de canailles que vous êtes, qu’avec la 

commission il y aurait du bon, qu’il a dit, mais voilà, vous avez la peau ! 

'Tak jste si, lumpové, mysleli, že vám ta komise pomůže, 'povídá pan obršt, 

'drek vám pomohla.' (Hašek, překlad Henri Horejsi a Claudia Ancelot) 

3.2.1. Negativní charakter lexikální negace 

Claude Muller (cf. Muller (1991:56)) vysvětluje, že nejlepším nástrojem, kterým lze 

popsat charakter lexikální negace, která spojuje jednak prefixální, jednak i slovní negaci, je 
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parafrázovat lexikální negaci výrazem obsahujícím gramatickou negaci (ne pas). Rozlišuje 

tři různé kategorie záporných výrazů: 

1. Negativní 

 Tato kategorie se vyznačuje ekvivalencí mezi určitým tvrzením (P) a negací jeho 

protitvrzení (Q): 

  P = (ne + être) pas Q 

  Intolérant = ne pas être tolérant 

  Refuser = ne pas accepter 

 Zároveň existuje i možnost zapsání tohoto vztahu inverzně: 

  Q = (ne + être) pas P 

  Tolérant = ne pas être intolérant 

  Accepter = ne pas refuser 

 Tato inverzní definice ovšem není zcela přirozená. Je tendencí, že výraz by měl být 

morfologicky co možná nejjednodušší. V případě tolérant = pas intolérant, kde je dané slovo 

derivováno negačním prefixem, je na první pohled vidět, že bylo užito dvou negací a věta, 

která by jej obsahovala, by byla neekonomická, pokud ovšem nechce zjemnit význam užitím 

litotu. Naproti tomu u slov, mezi kterými není derivační vztah, lze těžko posoudit, která 

definice je přirozená. 

2. Polonegativní 

Do této kategorie Muller řadí výrazy, které se vyznačují tím, že se vyskytují společně 

se záporkou ne: jedná se o výrazy ne jamais, ne personne a ne rien (pro porovnání, anglické 

ekvivalenty nobody, nothing, never nepotřebují užití dalšího záporu: Nobody came, Nothing 

has happened, I’ve never …) 

  Ne P = ne pas T 

  Ne jamais = ne pas (une fois + quelquefois…) 

3. Inverzně negativní 

Inverzní negací se u Mullera rozumí výrazy, které lze souhrnně zapsat následovně: 
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P = Q (que) (ne + être) pas 

Nier 
N1 

= dire que 
N1 n’est pas vrai 

que P Ce n’est pas le cas que P 

Popřít N1  = říct že N1 není pravdivé 

Popřít, že P = říct, že není pravda, že P  

3.3. NON VE FRANCOUZŠTINĚ 

Názory lingvistů a gramatiků se na častý francouzský prefix non- liší. Jedna skupina 

ho řadí mezi gramatickou negaci, druhá mezi lexikální. Tento prefix totiž vykazuje několik 

společných vlastností, které závisí na způsobu jeho použití ve větě. 

První možností je použití na začátku věty. V tomto případě se jedná o negaci 

předcházející výpovědi a odpověď na otázku zjišťovací. Jeho antonyma jsou francouzská 

oui a si. Fakt, že při tomto použití může tato záporka fungovat autonomně, odklání tuto 

možnost od lexikální negace. 

(20) Pierre est malade?  →  Non, il n’est pas malade. 

     → Non. 

Další možností je použití na konci věty, kde tato záporka je ekvivalentem „n’est-ce 

pas?“. V tomto případě se nejedná čistě o negaci. Účelem je zde potvrzení či popření 

presuponované domněnky. 

(21) Pierre est malade, n’est-ce pas? 

Pierre est malade, non? 

Méně produktivní možností je tvoření negativních spojení, především s podstatnými 

jmény: la non-personne, un non-lieu.  

Poslední možností je použití před elementem, na který se má vztahovat. Tato možnost 

nás bude zajímat nejvíce, protože se zde velmi viditelně ukazuje charakter lexikální negace. 

Projděme si tedy tyto vlastnosti. 

Částice vždy neguje element, který po ni následuje. Od tohoto elementu ji může, ale 

nemusí, oddělovat spojovník. Právě použití spojovníku je chápáno jako znak, že toto spojení 

se stává ustáleným. Ve většině použití se ovšem používá bez spojovníku a stojí zcela 

autonomně před daným slovem. Může se kombinovat se substantivy, adjektivy a slovesy, ať 
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už jsou derivovány sufixem, nebo ne. Záporka non neevokuje žádné jiné významy nebo 

významové posuny, na rozdíl od ostatních negačních prefixů, hlavně in-, který není čistou 

negací slova, které derivuje, ale může u těchto slov docházet k různým sémantickým 

posunům a dalším komplexním změnám aspektových rysů, které vyvolá použití tohoto 

prefixu. U záporky non se jedná o čistou negaci. Pokud si vezmeme deverbální adjektivum 

irrésolu, nemusí to znamenat jen „to, co není vyřešené“, ale také „který nadobro není 

vyřešen“. Naopak non-résolu nemůže implikovat žádný aspektový rys (cf. Huot, (2007, 191-

192)). 

Z morfologického hlediska se non chová jednak jako prefix, tedy morfém vázaný, 

jednak jako samostatné slovo, morfém volný. Je tedy na místě používat přesnou 

terminologii. Někteří lingvisté (Grevisse, 1980 aj.) používají pro toto rozdělení pojem 

„prefix nerozdělitelný a rozdělitelný“6. Tento způsob Gaatone považuje za protimluvný, 

neboť prefix nemůže existovat samostatně. Teodora Cristea naopak považuje non za 

mediační prefix, který toleruje inserci určitého kvantifikátoru mezi tento prefix a adjektivum, 

které tento prefix neguje: 

non moins importante 

Gaatone (Gaatone, 1987) upozorňuje, že v případě podstatných jmen, které předchází 

non-, je tato záporka prefixem, ne adverbiem jako je tomu u adjektiv. Jinými slovy, non N 

tvoří jednotky vzhledem k charakteru dalších eventuálních rozvíjejících větných členů. 

 (22) La non-satisfaction constante des besoins 

= constamment ne pas satisfaire les besoins 

≠ ne pas satisfaire constamment les besoins 

V tomto případě se negace vztahuje pouze na slovo satisfaction a adjektivum 

constante kvalifikuje celý předcházející segment. Na rozdíl od substantiv s prefixem in-, 

která jsou všechna, až na pár výjimek, odvozena od adjektiv, ne od odpovídajících kladných 

substantiv, a která tím pádem nemohou mít stejné slovesné rysy jako adjektiva odvozená od 

sloves, s prefixem in-. Substantiva s non- jsou tvořena přímo z jejich kladných protějšků.  

 Další rozdíl mezi non- a in- je sémantický. Slova jako respect, satisfaction, 

coordination, compréhension, exécution, achèvement aj. značí na jednu stranu proces, na 

                                                 

6 Préfixe inséparable, préfixe séparable 
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druhou stranu nohou znamenat i něco „statického“ – stav, postoj atd. Jejich opaky odvozené 

prefixem in- nikdy nemohou znamenat proces. Pouze non- může negovat proces, ale obě 

možnosti si mohou konkurovat v negování stavu. 

3.4. KOMBINACE LEXIKÁLNÍ A GRAMATICKÉ NEGACE VE VĚTĚ 

Pokud máme výpověď, kterou chceme zpochybnit, můžeme využít gramatický i 

lexikální zápor. V případě, že si vybereme lexikální, můžeme dojít ke stejnému cíli, jako 

s gramatickým. 

(23) Pierre est content → Pierre est mécontent = Pierre n’est pas content 

Chceme-li této lexikálně negované větě navrátit význam pozitivní, máme dvě 

možnosti. Tou první je samozřejmě odstranění negujícího lexikálního elementu. Tím opět 

získáme výchozí větu. 

(24) Pierre est mécontent → Pierre est content 

Druhou možností je dodatečné popření predikátu, tedy zápor gramatický. Větě 

obsahující lexikálně negující výraz, nesoucí tedy znak záporu, nic nebrání, aby se v ní využil 

gramatický zápor. 

(25) Pierre est mécontent → Peirre n’est pas mécontent. 

Takto lze postupovat v rámci věty jednoduché. V rámci celého souvětí už je to 

složitější. Především, pokud chceme v jednom souvětí kombinovat lexikální a gramatickou 

negaci, musíme mít na paměti, že zde záleží na pořadí, v jakém tyto zápory použijeme a jak 

je zkombinujeme: 

(26) Ces champignons ne sont pas comestibles, ils sont incomestibles. 

Tyto houby nejsou jedlé, jsou nejedlé. 

(27) ?? Ces champignons sont incomestibles, ils ne sont pas comestibles. 

Tyto houby jsou nejedlé, nejsou jedlé. 

Z významového hlediska by měla gramatická negace sloužit k popření určité 

skutečnosti, zatímco lexikální negace by měla potvrdit pravdivost tohoto popření, zpřesnit 

ho, nebo doplnit. 
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Gaatone (Gaatone (1987: 82)) ukazuje, že kombinace gramatického záporu a 

lexikálního záporu, konkrétně v aditivním vztahu, kdy v kladné větě máme spojky aussi a et 

a v záporné jejich ekvivalenty non plus a ni, je možná jen s prefixem non-: 

(28a) Un règlement clair et applicable aussi. 

(28b) Un règlement pas clair et non applicable non plus. 

(28c) *Un règlement pas clair et inapplicable non plus 

(28d) Un règlement acceptable et applicable 

(28e) Un règlement non acceptable ni applicable 

(28f) *Un règlement inacceptable ni applicable 
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4. LEXIKÁLNÍ NEGACE PREFIXEM 

Některé prefixy se díky množství případů, v nichž se vyskytují, označují jako negační 

prefixy (préfixes négatifs). Nalezneme velké množství dvojic adjektiv a substantiv typu 

úspěšný – neúspěšný, jedlý – nejedlý, rozum – nerozum aj. Mezi tyto prefixy řadíme prefixy 

in- a jeho alomorfy, a-, anti-, dé-, mal-, contra- atd. Prefixy in- a anti- se pojí se substantivy 

a adjektivy, ovšem prefix in- až na pár výjimek pouze s adjektivy, z nichž se ale může 

následně odvodit i podstatné jméno (mobile – immobile – immobilité), adverbium (inlassable 

– inlassablement), či sloveso (immobiliser ve významu rendre immobile7). Výjimkou je malé 

množství odvozenin přímo ze substantiv (irrespect, irréligion, inaction aj.) a některá slovesa, 

která ovšem nemusí být přímo negací původního slovesa, což je případ slovesa insupporter. 

Il m’insupporte neznamená nepodporuje mě, nýbrž nemohu to vydržet, a těžko bychom 

hledali větu typu il me supporte, která by znamenala mohu to vydržet.  

4.1. NEGACE PREFIXEM IN- A JEHO VARIANTAMI 

V současné francouzštině převládá odvozování prefixem in- a jeho alomorfními 

variantamy im-, il-, ir-. Podle rešerše Helène Huot (Huot,2007) založené na práci se 

slovníkem Le Petit Robert (dále jen PR) je ve francouzštině oficiálně okolo 900 lexikálních 

jednotek odvozených prefixem in-: 

 přibližně 120 z nich je značeno jako adverbia typu in-X-ment (injustement, 

impatiemment, …), 

 asi 240 jako substantiva, u nichž více než polovina je typu in-X-té (infidélité, 

immortalité, …), dále substantiva in-X-ion, či in-X-ance/-ence 

(inorganisation, incroyance), při čemž asi 40 substantiv může mít oba sufixy. 

Výjimečná jsou substantiva in-X-esse a in-X-isme (indélicatesse, 

immobilisme). Byly nalezeny pouze tři případy substantiv in-X-ment 

(inassouvissement, inaccomplissement, inachèvement). Pozoruhodná je 

neexistence jakéhokoli substantiva in-X-age, 

 více než 420 slov je označena jako adjektiva, většina z nich se pojí s dalším 

sufixem, nejčastěji in-X-able/-ible (cca. 300 adjektiv) a asi 30 adjektiv typu 

in-X-ant/-ent (insatisfaisant, intolérant, …), 

                                                 

7 Je možné odvodit sloveso immobiliser jako lexikální negaci slovesa mobiliser – v češtině mobilizovat 

– nemobilizovat x imobilizovat. 
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 přibližně 100 adjektiv, jež koncovkou připomínají příčestí minulé slovesa, 

které ovšem prefixálně negované nejsou doložené (15).  

(15)  impayé  vs. *impayer / payer 

  incontrôlé vs. *incontrôler / contrôler 

4.1.1. Adverbializace adjektiv 

Nejčastějším slovním druhem, který může být derivován prefixem in-, jsou adjektiva. 

Zdá se, že tento prefix je jistým způsobem rezervován pro tento slovní druh (cf. Huot 

(2007:180)). Daleko méně častá, ale stále nezanedbatelná, jsou adverbia. To znamená, že ne 

každému adjektivu je automaticky přiřazeno dané adverbium. Naopak ale každé adverbium, 

a to bez výjimky, má svůj adjektivní protějšek. Z toho lze soudit, že se jedná spíše o tento 

derivační postup: 

[X]A  >  [in- [X]A]A   >  [[[in- [X]A]A] –ment]Adv 

+Adj   -Adj    -Adv 

Tento postup je pravděpodobnější, než: 

[X]A > [[[X]A] –ment]Adv > [in- [[[X]A]A] –ment]Adv 

+Adj   +Adv    -Adv 

Tato analýza je potvrzena několika fakty: 

1. Negativní adjektivum nemusí být vázané k atestovanému kladnému adjektivu. 

Jedná se o adjektiva imbattable, imperturbable, inaltérable, inconsolable, increvable, 

indémêlable, indomptable, infroissable, intouchable (cf. Dal (2007:206)). 

2. Ne vždy existuje adverbializované atestované kladné adjektivum, zatímco 

adverbializované negativní adjektivum je doložené: 

 correct correctement incorrect incorrectement 

 digne dignement indigne indignement 

 cessant - incessant incessamment 

 Podle Huot ( cf. Huot (2007:181)) k této absenci často dochází u adjektiv typu in-X-

able / in-X-ible, až na pár výjimek: 

 comparable incomparable incomparablement 

 contestable incontestable incontestablement 
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 fatigable infatigable infatigablement 

 faillible infaillible infailliblement 

 - indéniable indéniablement 

 - inéluctable inéluctablement8 

 3. Negativní adjektiva s koncovkou minulého participia výjimečně mohou mít i 

adverbiální derivát, což nemusí být možné u jejich kladných protějšků: 

 accoutumé *accoutemément inaccoutumé *inaccoutumément 

 déterminé *? déterminément indéterminé *indéterminément 

 considéré *? considérément inconsidéré inconsidérément 

 puni *puniment impuni impuniment 

 dû dûment indû indûment 

 - - indivis indivisément9 

4.1.2. Substantiva a nominalizovaná adjektiva 

Dalším slovním druhem, který se pojí s prefixem in- jsou substantiva. I ta jsou daleko 

méně častá, než adjektiva, ze kterých jsou derivována, což opět znamená, že ne každé 

adjektivum může být nominalizováno. A stejně jako u adverbií, i zde se jeví 

pravděpodobnější následující derivační postup: 

[X]A  >  [in- [X]A]A   >  [[[in- [X]A]A] –sufix]N 

+Adj   -Adj    -N 

Důkazem je podle Hélène Huot fakt, že ne všechna záporná substantiva se sufixy -té, 

-esse nebo -isme mají svůj kladný tvar: 

 légitime légitimité illégitime illégitimité 

 réel réalité / réalisme irréel irréalité / irréalisme 

 délicat délicatesse indélicat indélicatesse 

 altérable altérabilité inaltérable inaltérabilité 

 habitable habitabilité inhabitable - 

 réfutable - irréfutable irréfutabilité 

 - - implacable implacabilité10 

                                                 

8, 13, 14 Autorce lze vytknout zařazení „mots savants“ do těchto seznamů. 
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4.1.3. Adjektiva 

Již bylo řečeno (kap. 4.1.1), že prefix in- je jistým způsobem rezervován pro 

adjektiva. Nelze ale tvrdit, že by byl mezi nimi jakýkoli kategoriální vztah; jediné, podle 

čeho můžeme usuzovat o vztahu adjektiv a negativního prefixu in-, je počet takovýchto 

výskytů. Bylo již řečeno, že podle PR existuje cca. 420 adjektiv s prefixem in-. Většinu z 

nich lze rozdělit do tří skupin: 

1. adjektiva, která formou odpovídají přítomnému participiu – intolérant 

2. adjektiva odpovídající tvaru minulého participia – impayé 

3. adjektiva zakončená sufixem -ble 

U participiálních adjektiv přítomných i minulých nacházíme víceméně pravidelný 

vztah mezi kladnými a zápornými jednotkami. Na základě svých dřívějších analýz Hélène 

Huot tvrdí, že přítomné a minulé participiální sufixy nejsou slovesné koncovky11, jedná se 

spíše o realizaci „prodloužení“, které může mít formu úplnou (K˄V), nebo formu částečnou 

(K˅V). Toto prodloužení je vlastní verbálnímu základu slova a v současné francouzštině 

funguje jako aspektový sufix, který rozhoduje o dokonavosti. Následující tabulka zahrnuje 

možné formy a derivace (i nominální): 

 nedokonavost Dokonavost 

 V K  V K  

forma úplná ã t battant(e) a t renégat(e) 

    i t faillit(e) 

forma částečná    e / é - trouvé(e) 

    i - fini(e) 

    u - dû(e) 

    - s Défense 

    - t Correct 

Tabulka 1 - Distribuce participiálních koncovek – cf. Huot (2007:184) 

  

                                                 

11 participiální adjektiva nejsou schopna vyjádřit některé slovesné kategorie – způsob, čas, osobu, číslo. 
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 Negace těchto participiálních forem je realizovatelná dvěma způsoby: 

  NEG → Ne  + [V-ant / V-é]V 

    In- + [V-ant / V-é]A 

Toto tvrzení dokládá studií Davida Gaatona (cf. Gaatone, 1971), podle které u 

negativního adjektiva nemůže být vyjádřen rozvinutý předmět nebo původce děje. (viz kap. 

5.2). A pokud chceme negovat jen participium bez předmětu, je to možná jen za použití 

částice non: 

(29) une opération soumise à la TVA → *insoumise à la TVA 

        non soumise à la TVA 

4.2. ADJEKTIVA SE SUFIXEM –BLE A JEJICH NEGACE 

4.2.1. Status adjektiv se sufixem  -ble 

Negativní adjektiva končící sufixem –ble jsou častým cílem lingvistických výzkumů. 

Jsou téměř všechna odvozena od verbálních kořenů, ačkoli z hlediska synchronního ne 

všechny tyto kořeny odpovídají tvarům sloves (cf. Huot (2007:185). Jedná se o adjektiva, 

která do francouzštiny přešla jako latinská adjektiva, přímo derivovaná z latinských sloves, 

a často je doložena i záporná forma, jako například inéluctable, inexorable, inexpugnable aj. 

Adjektiva tohoto typu odvozená od substantiv ve francouzštině nejsou častá – Huot uvádí, 

že jich je méně, než deset (cf. Fradin (2003:273)), možná ještě méně, pokud vezmeme 

v úvahu i fakt, že některá adjektiva mohou odkazovat na slovesa, která jsou v současné 

francouzštině „prefixována“, například pitoyable / apitoyer. 

4.2.2. Morfologie sufixu –ble 

Tato podkapitola se věnuje dvěma bodům. Za prvé, přímo morfologii sufixu –ble. 

Podle článku Hélène Huot (2007:186) se nejedná o tři sufixy (-able, -ible, -uble), ale o jednu 

formu sufixu –ble, přesněji o morfém -bil-. Tento sufix je podobně jako většina 

francouzských sufixů monosylabický a jeho dvojí podoba závisí na jeho postavení ve slově 

– buď na konci slova12 (-ble), nebo ještě před dalším morfémem (-bil-). Toto tvrzení 

podkládá analýzou adjektiv (in)délébile, (im)mobile, labile, volubile a několika sloves, od 

kterých jsou odvozena odpovídající adjektiva – respectable / respectabiliser, fiable / 

                                                 

12 Podle Hélène Huot přeměna z -bil- na -ble vyžaduje odebrání samohlásky v koncové slabice slova, 

podobně je tomu i u dalších slov: régulation > règle, fabulation > fable, séculaire > siècle aj. 
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fiabiliser, crédible / (dé)crédibiliser, a navíc rozborem italských ekvivalentů, u nichž 

odpovídající adjektiva mají sufix –abile / -ibile. 

Druhým bodem jsou právě ony tři formy sufixu -ble: -able, -ible, a méně časté –uble 

(soluble, résoluble). Plénat (Plénat (1988:101 - 132) navrhuje vysvětlení pomocí epenteze. 

Morfém -i- by se vkládal před „supinový“ tvar a morfém -a- před tvar z prézentu slovesa, 

od kterého je adjektivum derivováno. Huot (2007:186) se k tomuto vysvětlení přiklání, 

neboť dnes není možné pokládat morfémy -a- a -i- za tematické samohlásky kvůli jejich 

etymologickému původu, ovšem toto vysvětlení má ještě dvě poznámky. 

Zaprvé, pokud se opravdu jedná o epentezi, tak se podle Huot v těchto případech 

jedná o druh epenteze, která má přesnou morfologickou funkci, funguje jako junktor (jeho 

účelem je bránění asimilaci, která by mohla zapříčinit adjunkci sufixu začínajícím 

souhláskou ke kořeni slova, který končí jinou souhláskou, aby byla zachována individualita 

obou elementů. 

A zadruhé, způsob rozdělení na -a- a -i- se nejeví zcela podle toho, jak ho Plénat 

popisuje. Z etymologického hlediska se zdá, že spíše než podle verbálního základu adjektiv 

(supinového, nebo prézentního) jejich distribuce závisí na způsobu, jakým se realizuje 

verbální základ adjektiva, a odpovídá určitému doloženému slovesu ze současné 

francouzštiny. V případě, že slovesný základ adjektiva odpovídá doloženému slovesu, je 

spojovacím morfémem -a-. Celý složený tvar se připojí k slovesnému základu ve tvaru, který 

se používá u první a druhé osoby plurálu indikativu prézentu. 

Pro slovesa první třídy to platí včetně tvarů, které vychází z latinského minulého 

participia: 

  aliéner  (in)alién+a+ble 

  éjecter  éject+a+ble 

  rétracter rétract+a+ble 

Slovesa druhé třídy také splňují toto kritérium: 

  franchir franchiss+a+ble 

  périr  périss+a+ble 

Huot uvádí, že toto pravidlo platí i u sloves třetí třídy, ačkoli nevím, co tímto podle 

příkladů myslí, neboť vypisuje nepravidelná slovesa: 

  ouvrir  ouvr+a+ble 
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  soutenir souten+a+ble 

  valoir  val+a+ble 

  concevoir concev+a+ble 

I v případě atematických sloves pravidlo funguje: 

  boire  (nous) buv+ons buv+a+ble 

  joindre  (nous) joign+ons joign+a+ble 

Naopak asi deset doložených sloves má i přesto spojovací morfém -i-, což je 

bezpochyby kvůli [i] a [j], které se vyskytují v kořeni slovesa: 

  nuire  (nous) nuis+ons nuis+i+ble 

  lire  (nous) lis+ons  lis+i+ble 

  corriger (nous) corrige+ons (in) corrig+i+ble 

Pokud slovesný základ adjektiva neodpovídá žádnému současnému existujícímu 

francouzskému slovesu a nejedná se o převzaté latinské adjektivum (tzn, že francouzština si 

vytvořila adjektivum z latinského slovesa, jedná se tedy o slova přejatá, ne derivovaná), 

morfém -a-  se použije u sloves první latinské třídy (laudo): 

  indubitable < dubitare 

  vulnérable < vulnerare 

 U adjektiv odvozených od latinských sloves ostatních tříd se vyskytuje -i-: 

  crédible  < credere 

  invincible < vincere 

 Pokud se ovšem jedná o supinový tvar slovesa, používá se pouze -i-: 

  constructible < construere / constructuum 

  visible  < videre / visum 

  transmissible < transmittere / transmissum 

4.2.3. Sémantika adjektiv se sufixem -ble 

Adjektiva se sufixem –ble jsou obecně derivována z tranzitivních sloves. 

Ekvivalentem tohoto adjektiva – [[X]V -ble]Adj – je ve francouzštině opisná forma pouvoir 

+ passif: 

(30) la solution est envisageable  → la solution peut êtré envisagée 
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Ovšem ne všechna tranzitivní slovesa mohou mít tento adjektivní derivát. Sloveso craindre 

ve francouzském jazyce netvoří derivát *craignable. Oproti tomu redouter lze použít 

v pasivu, ovšem pasivní tvar již má jiný význam: 

 (31) Les enfants craignent l’instituteur. 

  ??L’instituteur est craignable. 

 (32) Les enfants redoutent l´instituteur.  

?L´instituteur est redoutable 

 Navíc pasivní parafráze ne vždy odpovídá významu derivátu a v některých případech 

je její použití nepřijatelné. 

 (33) Une invitation aimable ≠ une invitation qu l’on peut aimer 

 V některých kontextech se derivace tímto sufixem může jevit jako nepřijatelná, 

zatímco v jiných kontextech, tzn. s jinými argumenty, derivát funguje bez nejmenších obtíží. 

 (34) Cette robe est mettable en été. 

  ??Une voiture est mettable au garage. 

Tato derivace nemůže být použita u tranzitivních sloves, která se ve skutečnosti 

analyzují jako faktitivní. Ovšem existuje malé množství sloves, která takto derivovat lze. 

 (35) Le soleil mûrit les cerises. = Le soleil fait mûrir les cerises. 

  *Les cerises sont murissables. 

 (36) Marie congèle les légumes. = Marie fait congeler les légumes. 

Les légumes sont congelables. 

 Anscombre dále poznamenává, že zvratná slovesa s pasivním významem jsou rovněž 

schopna derivace. Proto je craignable vyňato, neboť ve francouzštině nejde říct 

„L’instituteur se craint.“ Naopak „Cette robe est mettable“ existovat může, protože existuje 

pronominální slovesná varianta „Cette robe se met“. Ovšem, ačkoli existuje věta „La 

branche se casse“, nelze říci „La branche est cassable“. 
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Jelikož tedy kritéria tradiční gramatiky nebyla s to popsat, kdy je derivace sufixem  

-able možná, bylo potřeba najít kritéria jiná. Využilo se generativní gramatiky13. Tyto nové 

studie představily sémantická kritéria a ustanovily vztah mezi tematickou strukturou slovesa 

a možností derivace sufixem –able. Například: 

(37) Max envoie un colis à Luc 

(38) Luc reçoit un colis de Max 

Kde věta (37) může daleko lépe umožnit nahrazení adjektivem na –able, než věta (38)  

(37')  Le colis est envoyable (par Max) (à Luc) 

(38') Le colis est recevable (par Luc) *(de Max) 

Z těchto příkladů Anscombre dochází k závěru, že derivace je možná jen v případě, 

kdy agens děje je zároveň syntaktický podmět. V druhém případě není Luc agentem a 

nemůžeme tedy použít adjektivum s –able. Navíc, adjektivum recevable vyžaduje jiný druh 

argumentu: un appel, une demande, plainte, preuve recevable, protože podmět slovesa 

recevoir není jen „adresát“ tak jako Luc. 

 Anscombre konstatuje, že není možné se držet jen tohoto jednoduchého pravidla. Na 

jednu stranu existují adjektiva, jejichž použití koresponduje s použitím původních sloves, na 

druhou stranu se ale ukazuje, že některá adjektiva si vybírají svá použití, a ačkoli jejich 

tematická struktura se jeví stejná, ne v každém případě je adjektivum přijatelné: jeter ve 

významu „zahodit“. V běžné řeči lze říct jeter des chaussures, jeter des restes, jeter des 

papiers, jeter un emballage,…, ale adjektivum jettable může být použito jen s argumentem 

emballage – un emballage jettable. Vypadá to tedy, že sufix -able může vybrat argumenty, 

které se budou pojit s adjektivem a které se s ním pojit nebudou, i když jsou použita se 

slovesem, ze kterého bylo adjektivum odvozeno. 

 Negace těchto adjektiv je možná jak gramaticky, tak i lexikálně. Lexikální negace je 

možná morfémem volným (non) i vázaným (prefixem in-). Adjektiva typu mangeable, 

buvable atd. nemusí vyjadřovat pouze možnost, že je něco jedlého nebo pitného, ale i další 

dodatečné informace. Hlavní vlastností jídla je, že musí být jedlé, tzn. lze ho pozřít, je 

uvařené, není přesolené atd. Pokud tomu tak není, lze o tomto jídle tvrdit, že je nejedlé, i 

když je to pořád jídlo, které lze sníst. Těžko řekneme, že například „Polévka není jídlo, 

                                                 

13 Anscombre odkazuje na různé članky v Lexique n° 7 a na Roeper (1988). 
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protože je příliš slaná“. Problematickou situací v češtině by tvořila například věta „Tato 

houba není nejedlá“. Nemůžeme rozpoznat, jestli chtěl mluvčí říct, že se jedná o houbu 

jedlou, nebo, v tom horším případě, o houbu jedovatou. 

Pokud tedy o něčem řekneme, že je to nejedlé, neznamená to nutně, že to nemůžeme 

sníst. Zdá se tedy, že jazyk v některých případech vytváří určitý mezistupeň mezi pozitivním 

a negativním významem. Větu „il n’est pas riche“ lze chápat jako „il est pauvre“, ale i jako 

„il n’est ni riche ni pauvre“. Podobně je tomu s dvojicemi mangeable x immangeable, 

buvable x imbuvable. Naopak u dvojice possible x impossible se již jedná o čistě binární 

vztah. 

4.3. NEGACE PREFIXEM ANTI- 

Prefix anti- není ve francouzském jazyce v porovnání s prefixem in- tolik produktivní. 

Ovšem není zanedbatelný. Pochází ze starořeckého ἀντί, kde měl význam na místo něčeho, 

v porovnání s, proti. Ve francouzštině se navíc vyskytuje ještě jeden prefix anti-, respektive 

varianta častějšího prefixu ante-, původem z latinského anti-, značící něco předcházejícího. 

My se samozřejmě soustředíme na řecký prefix. 

Používá se především u substantiv a adjektiv. Nalezneme čtyři základní okruhy jeho 

použití: 

1) označení něčeho či někoho, kdo je proti tomu, co označuje prefixované slovo: 

  Antisocial, antipollution 

2) vlastnost osoby nepřátelské vůči tomu, co znamená prefixované slovo: 

  Antiparlementaire, antiaméricain 

3) v lékařství označení něčeho léčebného nebo s neutralizačními účinky 

  Antisida, antibactérien 

4) ve fyzice pro pojmenování něčeho, co je ve vztahu s antičásticemi (antiparticules) 

  Antimatière, antiquark. 

U prefixu anti- může v kombinaci s jinými slovy v dojít k reakci, jejíž výsledkem jsou 

tvary typu antalgique, antarctique; podle Littré je to předslovy ze skupiny antagonisme. 

Stejně tak u některých slov, jejichž kořen začíná na „o“ : antonyme, antonymie, antonomase. 

Grafická podoba spojení prefixu se slovem se ustálila přibližně ve 20. století. Bylo 
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rozhodnuto, že slova začínající tímto prefixem nebudou v sobě obsahovat spojovník, kromě 

několika případů14: 

1) před vlastním jménem 

  a) zeměpisné názvy – Anti-Atlas, Anti-Liban 

  b) patronyma – les activistes anti-Poutine, anti-Le Pen 

 2) před složeným slovem – anti-sous-marin 

 3) pokud je druhé slovo zkratka nebo symbol – anti-CGT, anti-g 

 4) pokud je druhé slovo částí většího spojení – des militants anti-mariage pour tous, 

des traitements anti-gaz sarin 

 5) obecně, pokud druhé slovo začíná na „i“ – anti-inflammatoire, anti-intellecuel, 

ačkoliv nové slovníky podle reformy z roku 1990, například Hachette, 2014, píší 

antiinflammatoire, antiintellectuel. 

 Nově vzniklá slova, která ještě nebyla lexikalizována, se mohou také psát se 

spojovníkem. Někteří gramatici toto použití doporučují, neboť spojovník označí, že se jedná 

o nové spojení, jiní jsou ale proti tomu15. 

4.4. DALŠÍ NEGATIVNÍ PREFIXY 

Z dalších, méně častých, prefixů se záporným významem jmenujme prefix a-, který 

označuje absenci něčeho (amoral, anormal), contre-, psáno se spojovníkem i bez, značící 

opozici nebo opačný směr – contre-guérilla, contre-marche, aj. Z řečtiny se dále zachoval 

prefix dys- s významem špatně, špatný, který se používá především v lékařství – 

dysfonctionnement, dyschromie. Prefixy mal- a mau- značí něco negativního, špatného nebo 

                                                 

14 Cf. L’Office québécois de la langue française: Les mots formés avec le préfixe anti-, qu’ils soient 

noms ou adjectifs, s’écrivent généralement en un seul mot, sans trait d’union. [online]. [cit. 2014-05-03]. 

Available from: http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?t1=1&id=1463 

Cf. Conseil international de la langue française (Le trait d’union dans les termes médicaux), le trait 

d’union est supprimé sauf exception après les préfixes tels que : a, anté, antéro, anti, apico, auto, bêta, bi, 

brachy, brady, centro, co, demi,… [online]. [cit. 2014-05-03]. Available from: 

http://www.cilf.org/bmparu.fr.html 

 

 
15 Cf. LACROUX, Jean-Pierre. Orthotypographie: Orthographe & Typographie françaises, Volume I 

[online]. pp. 177 [cit. 2014-05-03].: „Bien que retenue par Girodet 1988, Hanse 1987, Impr. nat. 1990, Robert 

1985, Thomas 1971, la catégorie des mots rares ou « formés pour la circonstance » est une bizarrerie qu’il faut 

oublier, sauf si l’on se plaît à engendrer des exceptions innombrables et illogiques : cet anticommuniste est un 

{anti-nataliste} véhément.“ 
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nepřesného: malaise, maudire, malformation. Podobně mé(s)- znamená záporně, špatně – 

mécontent, médire 

5. OMEZENÍ LEXIKÁLNÍ NEGACE 

5.1. NEEXISTENCE SLOV 

V některých případech adjektiv, třeba i se sufixem -ble, nemůže dojít k jejich další 

derivaci negativním prefixem. Tato restrikce se jeví jako náhodná, zatím nebylo přesně 

určeno, jaká jsou kritéria pro to, aby se dalo říct, jestli slovo bude, nebo nebude možné 

derivovat negativním prefixem. O tomto problému bylo napsáno mnoho prací, jmenujme 

např. (Huot 2007, Anscombre 1994). 

Naopak ale existuje množství adjektiv s negativním prefixem in-, které nemají své 

kladné protějšky – indéniable, inéluctable, aj. 

Zajímavým jevem je dvojice buvable a potable. Pro rodilé mluvčí se na první pohled 

mohou tato dvě adjektiva jevit jako synonymní. Ovšem kapitola 5.3.3 ukazuje, že tato slova 

nemají stejné vlastnosti a i jejich jazyková úroveň je odlišná. Potable obsahuje „učený“ 

kmen latinského původu, buvable již jeho pofrancouzštělou, „lidovou“ variantu. A 

z hlediska záporu zde dochází k diferenci, neboť buvable lze lexikálně negovat, ale potable 

ne: 

Buvable → Imbuvable 

Potable → *Impotable 

Sémantika by zde neměla hrát žádnou roli, výrazy mají stejný původ. Syntax také ne. 

Morfologický nebo fonologický problém také není patrný. Tak proč slovo impotable nemůže 

existovat? Je snad možné, že výrazy, které mají i svou supletivní variantu, neodvozovaly 

negativním prefixem? Jeden z nich by označoval čistě kvalitativní adjektivum, které lze i 

negovat, a druhý značil vlastnost, která je pro mluvčí důležitá: pitná voda pro člověka aj.?  

 Podobně existují dvojice kupletů, které mohou být dokonce odvozeny od stejné báze, 

ale chovají se odlišně: (audible, inaudible) / (*ouï, inouï), (construisable, inconstruisable) / 

(constructible, *inconstructible), (habituel, inhabituel) / (*solite, insolite), (buvable, 

imbuvable) / (potable, *impotable), (soucieux, insoucieux) / (*souciant, insouciant) apod. 
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 Z kapitoly 4.1.1 můžeme připomenout, že i některá adverbia s negativním prefixem 

sice mohou mít svůj negativní adjektivní protějšek, ale adverbia bez tohoto prefixu 

neexistují:  

puni  *puniment inpuni  inpuniment 

5.2. PŮVODCE DĚJE 

Doposud jsme u prefixu in- zkoumali spíše neverbální rysy a slovesnou valenci jsme do 

hloubky nerozebírali, neboť většina adjektiv i substantiv deverbálního původu valenční 

struktura ztratí. Gaatone (cf. Gaatone (1997:84)) se zaměřuje na podstatná jména 

„tranzitivní“, tedy substantiva, která vyžadují další rozvíjející větný člen stejně, jako slovesa, 

od kterých jsou odvozena: 

  respecter la loi > le respect de la loi 

 Menší komplikací je fakt, že například slovo le respect ve francouzštině znamená 

dvě věci. Buď se jedná o deverbální substantivum s povinným rozvíjejícím větným členem, 

do češtiny překládané jako „respektování něčeho“, nebo substantivum, které není odvozeno 

od slovesa, bez rozvíjejícího větného členu, v češtině jako „respekt“ – například sjednat si 

respekt. 

  le respect des parents   respekt rodičů (vůči někomu) 

du respect envers des parents respektování rodičů (můj respekt vůči 

rodičům) 

Každé z těchto dvou jmen má jiné syntaktické vlastnosti. Deverbální substantivum má vazbu 

typu le respect de la loi, naopak druhá varianta používá jiné vazby a dokonce se liší i v 

určovateli: du respect pour / envers / à l’egard de se parents. A co je pro nás podstatné, 

rozdíl je i v možnosti vyjádření původce děje pomocí par + SN: le respect de la loi par les 

citoyens. Gaatone pozoruje, že ta substantiva, která mají svůj protějšek odvozený prefixem 

in- (respect, satisfaction, application aj.), nemohou být rozvita komplementy typu de SN par 

SN: 

(39) La satisfaction des besoins de la population par les autorités. 

*L’insatisfaction des besoins de la population par les autorités. 

(40) La coordination des activités par les responsables. 

L’incoordination des activités par les responsables. 
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Vlastností prefixu in- je tedy to, že eliminuje verbální vlastnosti kořene slova nebo, 

v případě, že substantivum má verbální i „neverbální“ základ, vybírá jedině základ 

neverbální. Tento Gaatoneův výzkum zmiňuje i Anscombre (Anscombre, 1994). Ten uvádí 

i příklady s původcem děje par SN, ale navíc i s rozvíjejícím větným členem s předložkou 

pour + SN, kde SN jsou stejné: 

 (40) Ce livre est parfaitement lisible (pour + par) tout le monde. 

Ce livre est parfaitement illisible (pour + *par) tout le monde. 

Naopak použijeme-li non-, tranzitivnost substantiva, které po non- následuje, je 

zachována, díky čemuž můžeme vyjádřit i původce děje: 

 (41) La non-satisfaction des besoins de la population par les autorités. 

  La non-coordination des activités par les reponsables. 

Gaatone zároveň upozorňuje, že v těchto případech je non- spíše prefix a ne 

adverbium, jak tomu je, pokud non- předchází adjektivum. 

5.3. SÉMANTIKA ADJEKTIV S NEGATIVNÍM PREFIXEM 

Důležitou částí lexikální negace prefixem in- je zkoumání, proč některá adjektiva jsou 

schopna být negovaná a jiná ne. Anscombre ( Anscombre, 1994) se snaží rozdělit adjektiva 

podle vlastností, které jsou v nich vyjádřeny. Chce vysvětlit, proč existuje dvojice apte / 

inapte, ale ne dvojice profane / *improfane. Konstatuje, že pojem antonymum nic 

nevysvětluje, protože existují dvojice antonym, z nichž jedno z nich neumožňuje tuto 

prefixaci: exact / érroné  inexact, clément / sévère  inclément, fidèle/volage  infidèle, 

actif / passif  inactif. Dále se zajímá, proč většina adjektiv se sufixem -ble je negativně 

prefixovaná, proč to u některých není vůbec možné a z jakého důvodu dvojice adjektiv typu 

(buvable, imbuvable) / (potable, *impotable), (soucieux, insoucieux) / (*souciant, 

insouciant), která jsou tvořena od stejného slovesného základu, nejsou všechna schopna 

negativní prefixace.  A v neposlední řadě se zajímá i o sémantické posuny při této prefixaci 

(pitoyable / impitoyable). 

5.3.1. Příznakové vlastnosti vnější a vnitřní 

Existují dvě základní vlastnosti adjektiv – vnitřní a vnější příznak vlastnosti16. Pokud 

o nějaké vlastnosti něčeho řekneme, že je vnitřní vlastnost, znamená to, že je to základní 

                                                 

16 Anscombre (1994:3): propriétés intrinsèques x propriétés extrinsèques 
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vlastnost dané jednotky. Pokud tomu tak není, jedná se o vlastnost vnější. Dvojice 

francouzských adjektiv malade / maladif nám přímo ukazuje rozdíl mezi těmito rysy. 

Malade je přívlastek osoby, která je nemocná, situace, atribut nemoci není obvyklá nebo 

základní vlastnost osoby, tudíž se jedná o vlastnost vnější. Maladif  naopak značí osobu, 

která je k nemocem náchylná a často jimi trpí. V tomto případě je maladif vnitřní vlastností 

daného člověka. Z toho plynou různá použití ve francouzštině: 

(42) Pierre est tombé (malade / *maladif) 

J’ai vu Pierre hier. Il était (malade / *maladif) 

Dalším rozdělením vlastností adjektiv je na vlastnosti „podstatné“ a „příležitostné“17. 

Podstatná vlastnost něčeho je vlastnost, která je typická pro každý prototyp. Příležitostná 

vlastnost oproti tomu charakterizuje určitou podmnožinu prototypu. Například podstatnou 

vlastností domu je, že má vstupní dveře, zatímco jestli jsou ty dveře dřevěné, nebo plastové, 

to už jsou vlastnosti příležitostná. A obě tyto vlastnosti jsou za normálních okolností vnitřní, 

ovšem nemusí tomu být tak, což dokazuje Anscombreův následující příklad: 

(43) Hier, Marie était blonde, aujourd’hui, elle est brune. 

Vlastnosti, které jsou výsledkem nějakého procesu, v našem případě obarvení vlasů, 

jsou vnější. Francouzský jazyk rozlišuje vlastnosti vnitřní a vnější hlavně v konstrukcích 

typu N1 à N2, kde N2 je nutně příležitostná vnitřní vlastnost a nemůže se jednat o vlastnost 

podstatnou: 

 (44) J’ai vu (*un homme à barbe + une femme à barbe). 

J’ai acheté un vélo (*à pédales + à selle de course). 

Použití dané předložky je rovněž závislé na slovesu, které predikuje výpověď: 

 (45) Tous nos jouets sont livrés ( ? ? à + avec) piles. 

Tous nos jouets fonctionnent (à + ? ?avec) piles. 

                                                 

17 Ibid: propriétés essentielles et accidentelles 
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Tous nos jouets fonctionnant à piles sont livrés avec piles. 

5.3.2. Podstatné (vnitřní) vlastnosti 

Tyto vlastnosti nemohou být a priori predikovány z entity, pro kterou jsou podstatnou 

vlastností. Proto nikdy neřekneme například větu: 

(46) ? Ten muž měl dvě nohy a dvě ruce. 

Může se to ovšem objevit u obecných definic, nebo vyjádření odchylky od obecné 

normy: 

 (47) Člověk má dvě nohy a žádná křídla. 

  Mají uši, ale neslyší. 

U těchto příkladů se ukazuje, že podstatné vlastnosti mohou být i příležitostné. 

V případě definice je podstatná vlastnost dané entity vlastností příležitostnou pro nadřazenou 

skupinu. U odchylek od normy je to zcela zjevné.  Z toho vyplývá, že entitě nikdy 

nepredikujeme podstatnou vlastnost samotnou (cf. Anscombre (1994:5)). Toto pravidlo je 

důležité, protože nám to umožňuje vyjádřit výjimku od normy. Vezměme si adjektivum 

imberbe, které znamená „bezvousý, protože je nemůže mít“, například bezvousé dítě. 

V tomto případě, je to podstatná vlastnost. A pokud chceme o nějakém dítěti říct, že vousy 

má, použijeme jiné adjektivum, s příležitostnou vlastností – barbu18. 

                                                 

18 Anscombre (1994:6) uvádí, že adjektiva na –u neznačí podstatnou vlastnost, ale odchylku od normy 

– barbu – vousatý; ventru – bříchatý, baňatý; joufflu – boubelatý; dentu – zubatý; fessu – s velkým zadkem, 

„prdelatý“; aj. 

Obrázek 1: Příznakové vlastnosti adjektiv – cf. Anscombre (1994:5) 
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Tímto lze vysvětlit existence adjektiv inodore, incolore, protože podstatnou vlastností 

všech konkrétních entit je, že mají nějakou vůni, nebo barvu. A pokud chceme vyjádřit, že 

má něco neobvyklou barvu, nebo vůni, použijeme adjektiva odorant et coloré. Dvojice 

insipide (bez chuti, mdlé chuti) a sapide (s výraznou chutí) není antonymní. Sapide se 

používá v technice, v kulinářství a v chemii (des corps salides – látky s chutí), jedná se tedy 

o klasifikátor „chutnosti“. A protože nemůže odkazovat na podstatnou vlastnost, sapide 

může značit jen vlastnost příležitostnou. Sapide buď může znamenat klasifikaci něčeho, což 

si francouzský jazyk „vybral“, nebo odchylku od normy. A pro tuto druhou roli francouzština 

používá vlastní adjektivum – savoureux, které už je opravdovým opakem insipide. Podobně 

vysvětluji i proč ve francouzštině neexistuje dvojice *potent / impotent, zatímco puissant / 

impuissant ano. Tím, že se jedná o výpůjčku, nic nevysvětlíme, neboť v latině existovala obě 

tato slova. Pokud impotent znamenalo „neschopný pohybu“, potent by byl jeho opak – 

„schopný pohybu“, což je podstatná vlastnost všech živých bytostí, a tudíž nemůže být 

predikováno. U francouzských ekvivalentů –  puissant / impuissant – došlo k posunu 

významu slova puissant oproti latinskému potent. Puissant dnes znamená „kdo může hodně, 

mocný“. Z toho impuissant – „kdo nezmůže nic“. Ovšem nejedná se o pravá antonyma – cf. 

Anscombre (1994:6): 

(48) Cet animal a une musculature (puissante + *impuis-sante). 

Max est (*puissant + impuissant) à réagir. 

5.3.3. Příležitostné vlastnosti 

Podle Anscombrea není jednoduché rozhodnout, zda se jedná o vnitřní příležitostnou, 

nebo vnější vlastnost. Obecně vnější vlastnost plyne z agentivního procesu. Z hlediska jejich 

negace se jeví nejelegantnějším způsobem negace s non-. To lze použít u většiny adjektiv, 

kromě skupiny adjektiv jako *non-possible, ??non-capable, ??non-commode, ??non-

modeste aj.  

(49) Marie est spécialisée dans les métaux (ferreux + précieux + non-ferreux + 

non-précieux + *inferreux + *imprécieux). 

L’eau de ce puits est (potable + non-potable + *impotable). 

Z těchto případů, a z mnoha dalších, které zde nezmiňuji, Anscombre dochází 

k závěru, že adjektiva, která odkazují na příležitostnou vlastnost, nemohou tvořit svůj 

záporný ekvivalent prefixem in-. Železné a drahé kovy jsou obvyklou podskupinou kovů, 

tedy příležitostná vlastnost. Nelze tedy říct métaux *inferreux nebo *imprécieux. U druhého 
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příkladu se vyskytuje již dříve zmiňovaný problém: *impotable / imbuvable. Potable je 

podle Ancombrea příležitostná vlastnost, protože klasifikuje druh vody. Buvable vnější 

vlastnost, protože se jedná „výsledek vnějšího zhodnocení“. Porovnejme: 

(50) Il y a tellement de chlore dans l’eau du robinet qu’elle est de moins en moins 

(*potable + buvable). 

L’eau (non-potable + ??non-buvable + *imbuvable) peut contenir des 

microbes dangereux. 

Další charakteristikou, kterou bychom toto mohli vysvětlit, je hromadné číslo jmen. 

Eau je v hromadném čísle, stejně tak i eau potable, ovšem ne eau buvable: 

 (51) Ce puits fournit une eau (buvable + imbuvable + potable + non-potable). 

Ce puits fournit de l’eau (?buvable + ? ?imbuvable + potable + non-potable). 

Kvůli pravidlu, že adjektiva vykazující příležitostnou vlastnost nemohou být 

prefixována pomocí in-, nejsou ve francouzštině dvojice nesložených adjektiv typu bon / 

*imbon, grand / *ingrand, atd. Existují ovšem i taková adjektiva, která jsou jednoduchá a 

zároveň umožňují negativní prefixaci: digne / indigne, juste / injuste aj., a tato adjektiva 

vykazují vnější vlastnost, pokud nejsou ve větě použita tak, aby klasifikovala řídíci jméno. 

To by se jednalo o vedlejší vlastnost a prefixace by možná nebyla: 

 (52) Ce catalyseur est fait de métal (pur + ? ?impur + mélangé à des impuretés). 

 Pokud už je tato prefixace možná, nejedná se o opravdové slovo opačného významu. 

Prefixace zde totiž přidává sémantický posun. Pro názor použijme adjektivum intelligent. 

To může být jak kvalifikační, tak klasifikační adjektivum. Jako kvalifikační adjektivum je 

možnou lexikální negací inintelligent. Při použití klasifikačním lze použít jen non-

intelligent. 

5.3.4. Agentivní derivace 

Ancombre si všímá, že adjektiva s vnějšími vlastnostmi se často zdají být výsledkem 

určitého agentivního procesu. Ve své studii se zabývá otázkou, jestli existuje vztah mezi 

touto činností a možností derivace prefixem in-. Navrhuje pravidlo, podle kterého je 

existence adjektiva s prefixem in- závislá na existenci agentivního procesu, který by se 

vztahoval k tomuto adjektivu. Své tvrzení podkládá deverbálními adjektivy spojenými 

s počasím, která nejsou schopna negativní prefixace (kromě morfému non-), protože se u 
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nich nejedná o agentivní proces, nýbrž ergativní. Dalším důkazem jsou „patologická“ 

adjektiva označující zdravotní obtíže typu malade / *immalade, alcoolique / *inalcoolique. 

Slovesa, která vyjadřují vztah mezi podmětem (nemocným) a předmětem (nemocí) – 

attraper, choper, couver, souffrir, être victime de, être sujet à… – nejsou agentivní, a proto 

nemůže dojít k prefixální negaci. Přídavná jména vyjadřující psychický stav rovněž 

nemohou být negována prefixem in-. Proto neexistují dvojice répugnant / *irrépugnant, 

horrifiée / *inhorrifiée. Toto ovšem neplatí o charakterových vlastnostech, například 

modeste – immodeste. A v neposlední řadě pro dokázání své teorie využívá faktu, že jedna 

dvojice adjektiv může být negativně prefixována, zatímco jiná dvojice, z níž jedno z adjektiv 

vzniklo ze stejného základu jako první dvojice, neexistuje. Zatímco adjektivum constructible 

nemá svůj záporný ekvivalent, dvojice construisable / inconstruisable existuje. Jelikož 

constructible vyjadřuje příležitostnou vlastnost, prefixace není možná. Je zajímavé, že pro 

construisable tomu tak není. Construisable je tedy procesivní, zatímco constuctible je 

stavové: 

(53a) ?? Ce terrain est facilement constructible. 

(53b) ?? Ce terrain est constructible en un mois. 

(53c) *Ce terrain est constructible par n’importe quel maçon. 

(53d) Cette maison est facilement construisable. 

(53e) Cette maison est construisable en un mois. 

(53f) Cette maison est construisable par n’importe quel maçon. 

Podobný princip platí i u adjektiv, u kterých se zdá, že někdy neumožňují negativní 

prefixaci pomocí –in: 

 (54) Ce manteau est (réversible + *irréversible). 

Cette réaction chimique est (réversible + irréversible). 

Manteau réversible, oboustranný plášť, je druh pláště a oboustrannost je jeho 

přirozená vlastnost. Chemická reakce může být zvrácena pomocí nějakého vnějšího zásahu. 

Jedná se tedy o vnější vlastnost. Jako důkaz nám poslouží vložení hodnotícího adverbia: 

 (55) ? ?Ce manteau est difficilement réversible. 

Cette réaction chimique est difficilement réversible. 
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5.4. DIAGRAMATIČNOST A SÉMANTICKÉ ROZDÍLY 

Pro některá derivovaná slova je členění na morfémy poměrně jednoduchou 

záležitostí. U mnoha ostatních se ale může jednat o poměrně složité rozhodování, ne-li přímo 

nemožné, neboť ne všechny deriváty jsou tvořeny zcela ideálně, nejsou tedy diagramatické. 

Pojem diagramatičnost zavedl americký lingvista Ch. Sanders Pierce. Podle definice se jedná 

o „podobnost vztahů na úrovni signans a úrovni signatum”(cf. Gvoždiak, 2012), tedy vztah 

mezi označovaným a označujícím. Jak známo, Pierce znaky (i ty nejazykové) rozděluje do 

tří skupin – ikon, index, symbol. Index utváří empirický vztah s označovaným, například 

stopa ve sněhu značí, že tudy někdo nebo něco prošlo. Vztah symbolu a označovaného je 

dán čistě konvencí, nenajdeme žádný logický vztah mezi označovaným a označujícím a 

jedná se o většinu znaků v jazyce. Ikony nesou distinktivní schopnost prezentovat určitou 

podobnost, nebo analogii, s objekty, které reprezentují. Pierce je dále rozděluje na tři druhy 

– obrazy (image), metafory a diagramy. Diagramy jsou ikony, které analogicky reprezentují 

vztahy, které spolu utvářejí různé jednotky daného objektu. V jazyce se jedná například o 

deriváty (in-com-préhens-i-bil-ité). Pokud vezmeme v potaz Saussureovo tvrzení, že vztah 

mezi označujícím a označovaným je arbitrární, diagramatičnost snižuje platnost tohoto 

tvrzení, ale zároveň nemůžeme říct, že by ho popřela zcela.  

5.4.1. Faktory snižující diagramatičnost 

Na hodnotu diagramatičnosti mohou mít vliv následující faktory: 

1) Odlišný úzus derivovaného slova - Pro potřebu záporu můžeme říct, že 

diagramatičnost slova je hodnocení, do jaké míry je slovo tvořeno podle ideálního způsobu 

tvoření. Pokud byl tento termín zaveden, je jasné, že existují slova, u nichž je 

diagramatičnost vyšší, a jiná, u kterých je nižší. Pokud si vezmeme francouzská slovesa 

odvozená od adjektiv – [[x]Adj –ise]V (banaliser, stériliser, …), je možné vysvětlit jejich 

význam jako učinit X. Existují ale obdobná slovesa, která takto parafrázovat nejdou, neboť 

jejich význam je jiný, například sloveso brutaliser neznamená učinit brutálním, hrubým, ale 

zacházet hrubě s něčím/někým. 

2) Dvojí interpretace adjektiv a adverbií derivovaných prefixem -able/ible - u 

přídavných jmen a adverbií derivovaných příponou -ble (u adverbií se navíc přidá přípona -

ment) a zároveň negovaných předponou in- a jejími variantami existují celkem dvě možné 

reprezentace morfologického členění, viz. kap. 4.1.1.  
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A právě podle způsobu reprezentace se odvíjí i interpretace slova: 

(57) valide (adj.) → (il) valide → (il) invalide → invalidable („qu’on ne peut 

invalider“) 

(58) valide (adj.) → (il) valide → validable → invalidable (qu’on ne peut valider) 

První derivační postup má za výsledek zcela jiný význam, než nese derivát druhého 

postupu. Existují však i příklady, kdy interpretace, které vzešly ze dvou odlišných 

derivačních postupů, si byly významově velmi podobné (59a,b). 

(59a) direct → indirect → indirectement (nepřímým způsobem) 

 (59b) direct → directement → indirectement (ne přímo) 

3) Superlativizace negovaných adjektiv - tento faktor, který snižuje diagramatičnost 

derivovaných adjektiv, rozebral Dennis Apothéloz. Povšiml si, že některé lexémy si 

lexikalizovaly takřka pozitivní, superlativní význam: 

 Innombrable dnes spíše než „který nemůžeme spočítat“ znamená extrémně početný 

 Inqualifiable popisuje něco, co je extrémní hanebné, podlé, než „nekvalifikovatelné“ 

 Inappréciable dnes vnímáme jako „něco velmi cenného“ než „něco, co nemůžeme 

ocenit. 

Apothéloz sestavil seznam 31 lexémů, které potvrzují tento jev (60a), a navíc dalších 

16 lexémů, u nichž za záporným prefixem následuje sonanta (60b). U všech těchto slov došlo 

k posunu negativního významu slova směrem k významu superlativnímu, u některých slov 

v kladném směru (incomparable, inoubliable, …), u jiných k zápornému (illisible, 

innombrable). Tento významový posun nepopiratelným způsobem ovlivňuje ikonicitu 

derivovaných adjektiv tím, že se zde vytváří typ polysémie založené na tom, co Apothéloz 

nazývá „différentiel de diagrammaticalité“ – rozdíl, odchýlení diagramatičnosti. Apothéloz 

tvrdí, že na rozdíl od lexémů jako inactif, incassable, u nichž nedošlo k žádnému 

superlativizujícímu posunu, jmenované lexémy přišly přinejmenším o jednu část jejich 

(

16) 

in valid 

(57) 

able able valid 

(58) 

(

17) 

in 
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konstrukční ikoničnosti (diagramatičnosti). Proto si mluvčí musí superlativní výraz napřed 

memorizovat, neboť jeho význam není rozpoznatelný na základě negace původního 

pozitivního výrazu, ani podle samotného pozitivního výrazu. 

(60a) bez sonanty: imbattable, impardonnable, impensable, impitoyable, 

inadmissible, inappréciable, inaudible, incalculable, incomparable, inconcevable, 

incroyable, indéniable, indescriptible, indispensable, inestimable, infatigable, infini, 

inimaginable, inimitable, inoubliable, inqualifiable, insensé, insignifiant, insoupçonnable, 

insoutenable, insupportable, insurmontable, intarissable, intenable, interminable, invivable 

aj. 

(60b) se sonantou: Illisible, immaculé, immuable, inlassable, innommable, 

innombrable, irrecevable, irrécupérable, irréfutable, irrémédiable, irremplaçable, 

irréparable, irrépressible, irréprochable, irrespirable, irrévocable aj. 

Apothéloz zastává názor, že superlativní význam negativního adjektiva úzce souvisí 

s litotem (zmírnění významu slova negací jeho opaku, např. není to špatné = je to dobré). 

Superlativní významy slov ze seznamů (60a,b) jsou pak výsledkem lexikalizace litotických 

významů. Pokud si vezmeme jako příklad sloveso oublier – zapomentout – z něj derivujeme 

adjektivum oubliable – zapomenutelný. Když chceme popsat nějakou událost jako 

nevýznamnou, můžeme říct, že na ni můžeme zapomenout – c’est oubliable. Toto by mělo 

být shodné s výpovědí ce n’est pas inoubliable – není to nezapomenutelné, což je právě 

litotické vyjádření. A pokud slovo inoubliable odprostíme od kontextu, získáme superlativní 

významy – nezapomenutelný, skvělý aj.  

Tento seznam lexémů lze rozdělit na 4 kategorie: 

1. Superlativní meliorativní význam 

Inappréciable, incomparable, inestimable, inimitable, irremplaçable, 

irréprochable, … 

Ztráta původního významu (apprécier, …) = sémantická eroze; je u těchto 

adjektiv víceméně kompletní, stejně tak i ztráta procesivního významu sufixu  

-able. Tato adjektiva jsou vzájemně nahraditelná a synonymní. 

2. Superlativní pejorativní význam 

Inqualifiable, insoutenable, insupportable, innommable, … 

Jako předcházející kategorie adjektiv, ovšem jejich význam je pejorativní. I 

tato adjektiva si jsou navzájem synonymní. 
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3. Superlativní intenzivní význam 

Incroyable, indescriptible, imbattable, indéniable, infini, inimaginable, 

inconcevable, inouï, … 

Opět dochází k sémantické erozi. Význam těchto adjektiv odpovídá adverbiím 

très, extrêmment – velmi, extrémně. Adjektivum inouï dokonce zcela ztratilo 

kompoziční význam a zachovalo si jen tento význam intenzity. 

4. Superlativní bez vedlejšího významu 

Immuable, impitoyable, inadmissible, indispensable, infatigable, inlassable, 

innombrable, insoupçonnable, intarissable, interminable, irrécupérable, 

irréfutable, irrémédiable, irréparable, irrépressible, irrespirable, 

irrévocable, … 

Adjektiva odolávající lexikalizaci meliorativního, pejorativního či 

intenzivního významu. Nedochází u nich k sémantické erozi, pravděpodobně, 

díky „inertnosti“ významu lexému, ze kterého jsou derivovány (resprirer, …). 

5.4.2. Diagramatičnost negativního prefixu in- 

Kapitola 5.1 se věnovala různým alomorfům prefixu in-. Ten se ve fonické podobě 

realizuje třemi způsoby: [in-], [ɛ-̃] a [i-]. Jejich distribuce se řídí poměrně jednoduchým 

pravidlem. Prefix [in-] se používá, když základ derivovaného slova začíná vokálou (dále jen 

V) – inapte, inélégant aj. Druhý prefix, [ɛ-̃], se užívá u základů začínajících konsonantou 

(dále jen K) – imbattable, inchangé atd. Poslední varianta prefixu – [i-] – se kombinuje se 

základem, který začíná sonantou ([ʀ][l][m][n][ɲ][ɳ]) – illégal, irrationnel aj. Ovšem jak je 

tomu ve francouzském jazyce časté, žádná komplementární distribuce není bez výjimky. 

Mezi nejčastěji užívaná slova, která tuto výjimku tvoří, patří například immanquable, 

immangeable a od něj odvozené adverbium immangeablement, inlassable a inlassablement. 

Od svých pravidelných protějšků se liší tím, že místo obvyklého alomorfu [i-] se odvozují 

alomorfem [ɛ-̃]. Z těch méně častějších citujme immaîtrisable, immaniable, immariable, 

immesurable, inlavable, inlouable, inracontable, inratable, inréparable. Navíc, u několika 

slov koexistují oba tvary: irracontable, inracontable, irretrouvable, inretrouvable aj. 

Hypotéza, která by mohla vysvětlit, proč k tomuto jevu dochází, spočívá v tom, že 

francouzština dříve obsahovala tři alomorfy, u nichž byla tendence redukovat tyto alomorfy 

na pouhé dva – jeden před V, druhý před K (cf.:Frei, 1929, Pinchon, 1986). Dnešní situace 

by tedy byla „jen“ přechodem mezi dvěma systémy. Ovšem není doposud plně 
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zaintegrována problematika dvojího alomorfu, totiž [i-] a [ɛ-̃], před sonantou (cf. Apothéloz, 

2003). 

Lexémů, které obsahují prefix in- před sonantou, není mnoho, Apothéloz uvádí, že 

jejich počet lehce přesahuje číslo 200. Nebylo tedy pro něj složité ověřit výše zmíněnou 

hypotézu. Lexémy začínající alomorfem [i-] by měly být relativně staré, zatímco lexémy 

začínající alomorfem [ɛ-̃] naopak mladší, současné. Apothéloz svůj výzkum založil na 

datech pocházejících z Trésor de la langue française informatisé (TLFi). Výsledky mu vyšly 

smíšené. V obou kategoriích se vyskytla slova z nejrůznějších období. Navíc, podle 

lexikografů některé lexémy existovaly v obou variantách již od jejich prvních dosvědčených 

výskytů. Tím Apothéloz dochází k závěru, že není možné doložit vliv koexistence dvou 

systémů na změnu těchto alomorfů. 

5.4.3. Innomable - [ɛñɔmabl] x [inɔmabl] 

Opět se vraťme k seznamu 60b. Pro určité lexémy uvedené v tomto seznamu 

koexistují varianty tvořené podle systému se dvěma alomorfy (cf Apothéloz). Varianta 

záporného morfému [ɛ-̃] by správně měla být v tomto systému nahrazena alomorfem [i-]. 

Dochází k tomu, že v hloubkové struktuře se stále jedná o jeden a ten samý negační prefix, 

ať je jeho grafická podoba jakákoli, ale v povrchové struktuře tento negační prefix nabývá 

dvou fonologických podob – [i-] a [ɛ-̃]. Podle Helène Huot (Huot, 2007) se jedná o důsledek 

rozdílné sémantické interpretace. Prefix [ɛ-̃] striktně značí negaci (to, co není …) a tento 

derivát adjektiva X-able lze nahradit pomocí non-X-able. Ze sémantického hlediska forma 

začínající na [ɛ-̃] ztrácí svůj superlativní význam a navrací se zpět kompoziční význam, čímž 

se zlepšuje diagramatičnost celého derivátu (cf. Apothéloz, 2003). Proto [ɛñɔmabl] může být 

použit jako přívlastek osoby, která z jakýchkoli důvodů nesplňuje požadavky nutné pro její 

jmenování na určitý post, zatímco [inɔmabl] v superlativním významu by šlo použít jako 

synonymum „nečestný“, „odporný“, nebo by mohlo znamenat „něco, co nemůžeme 

pojmenovat“. Varianta [ɛñɔmabl] lze rovněž použít, pokud chceme jednoznačně odlišit 

právě tyto dva významy adjektiva [inɔmabl]. Stejné pravidlo platí u adjektiv inremplaçable 

a irremplaçable. Pokud se jedná o osobu, která nemůže být nahrazena, lze použít obě 

adjektiva. Ovšem jen varianta s inremplaçable eliminuje superlativní nebo axiologický 

význam. Podobná analýza lze uplatnit pro kuplety irrécupérable – inrécupérable, 

irréparable – inréparable, irréprochable – inréprochable, irrespirable – inrespirable, 

irrévocable – inrévocable, kde varianta s [ɛ]̃ může eliminovat nediagramatickou interpretaci. 
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Mezi těmito dvojicemi nejsou jen rozdíly sémantické, ale i syntaktické, Apothéloz 

toto tvrzení dokazuje následovně: 

(61a) Ces clés sont remplaçables par un simple fil de fer. 

(61b) ? Ces clés sont irremplacables par un simple fil de fer. 

(61c) Ces clés sont inremplaçables par un simple fil de fer. 

Adjetivum inremplaçable, na rozdíl od irremplaçable, může být bez problémů rozvito 

přidáním původce děje ve formě prepozičního syntagmatu uvedeného předložkou par. 

Navíc, první věty má význam zcela procesuální19, což není případ druhé věty. Dále 

Apothéloz připomíná poměrně častou antepozici negativních adjektiv v porovnání s velmi 

ojedinělou antepozicí jejich kladných protějšků. Jako pravděpodobné vysvětlení uvádí, že 

časté superlativní a subjektivní významy těchto negativních adjektiv jejich antepozici, na 

rozdíl od kladných adjektiv, umožňují. Dokazuje to například dvojice irréparable malheur 

(nebo i malheur irréparable) a défaut inréparable (? Inréparable défaut). Dalším rozdílem 

jsou odlišné řídící argumenty těchto adjektiv. Pro [ɛñɔmabl] nemůže být řídící člen 

neživotný, pokud chceme zdůraznit, že se někdo nehodí na daný post, ovšem pokud chceme 

použít superlativní význam, člen, který dané adjektivum rozvíjí, může být i neživotný. 

Apothéloz rozděluje užití prefixu [ɛ-̃] jeho funkce na dvě kategorie. U prvního užití 

varianta [ɛ-̃] monosemizuje adjektivum na [i-], které je polysémické a jehož význam je buď 

superlativní neprocesuální, nebo diagramatický procesuální. Například: 

 Irremplaçable – „extrémně cenný“ a „který nemůže být nahrazen“ 

 Inremplaçable – „který nemůže být nahrazen“ 

 [ɛñɔmabl] – „nečestný, odporný“ a „pro který nemůžeme najít jméno“ 

 [inɔmabl] – „pro který nemůžeme najít jméno“ 

U druhého způsobu užití naopak prefix [ɛ-̃] obnovuje diagramatický procesuální 

význam, který byl zapomenut, nebo nikdy neexistoval, jako například: 

 Irrespirable – „škodlivý při dýchaní“, „nesnesitelný“ 

 Inrespirable – „nedýchatelný“ 

 [ɛñɔmabl] – „nečestný, odporný“ a „pro který nemůžeme najít jméno“ 

                                                 

19 Sens processuel. Adjektivum si zachovává aspektuální hodnoty slovesa, ze kterého je odvozeno (cf. 

Apothéloz, Anscombre, 1994) 
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 [inɔmabl] – „nejmenovatelný do funkce, na post“ 

Adjektiva jako inréparable, inrécupéreable, inreprochable, inrévocable slouží 

k monosématizaci polesémického adjektiva, patří tedy do první skupiny. Jiná adjektiva, 

jmenujme například [ɛm̃ɔbilizabl] ve smyslu „který nemůžeme mobilizovat“ (v kontrastu s 

[imɔbilizabl], „který nemůžeme znehybnit, imobilizovat“), nebo [ɛm̃akyle] – 

„neposkvrněný“ (na rozdíl od [imakule] – „zcela bílý“) spadají do druhé kategorie. 

Podle Apothéla není tato distinkce jednoduchá (ztráta přijatelnosti slova má pozvolný 

charakter), ale je velmi důležitá z hlediska „lexikologické pragmatiky“. V prvním případě se 

mluvčí vyhýbá nedorozumění, ve druhém, a to je důležité, vyplňuje mezeru v lexiku. Ani 

tak ovšem není pravidlem, že by varianta [i-] + sonanta sám o sobě značil snížení 

diagramatičnosti, což dokazuje následující seznam slov s vysokou diagramatičností: 

Illégitime, illégale, illicite, illogique, immatériel, immérité, immodeste, immoral, 

irréalisable, irréfléchi 

Naopak druhá varianta, [ɛ-̃] + sonanta, je systematicky přiřazena lexémům s poměrně 

vyšší diagramatičností, a to, podle Apothéla, s jedinou výjimkou – inlassable (+ -ment). Dále 

pro tuto variantu negativního prefixu platí, že všechny negativní lexémy s tímto prefixem 

jsou adjektiva se sufixem -able a adverbia od nich derivovaná. 

Z tohoto výzkumu vyplývá, že negativní adjektiva s prefixem in- si nejsou 

morfologicky rovna. Ty, jež jsou tvořena ze základu, který začíná sonantou, mohou, 

v případě, že je lexikalizován superlativní význam, zpět získat i význam zcela diagramatický 

(změnou výslovnosti prefixu). Naopak ty, jejichž základ slova začíná vokálou, či 

konsontatou jinou, než je sonanta, tuto možnost nemají. Proto, když chceme získat 

kompoziční (diagramatický) význam slova irrécupérable, které ve spojení s osobou 

znamená nezačlenitelný, například „recidivista nezačlenitelný do společnosti“, v případě, že 

chceme mluvit o předmětu, který je nedobytný, stačí použít slovo inrécupérable. Oproti 

tomu, v případě kompozičního významu slova interminable jsme nuceni použít jiné 

prostředky, a to buď morfo-syntaktické (např. non terminable) nebo lexikální (inachevable). 
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6. VLASTNÍ VÝZKUM 

Druhou částí této práce je vlastní výzkum. Jelikož už bylo napsáno mnoho prací, které 

zkoumaly toto téma, nebylo jednoduché zaměřit výzkum alespoň částečně tak, aby se 

zabýval něčím novým. V první části výzkumu, dotazníku, se zaměřuji na aktuální jazykovou 

situaci a pokusím se i uvést teoretický vývoj s přihlédnutím k restrikcím, které lexikální 

negaci ovlivňují. Druhá část, výzkum založený na francouzském jazykovém korpusu, se 

nemůže z důvodů, které jsou zřejmé, zabývat současným jazykem a jeho možnou 

budoucností tak, jako je to možné u dotazníku. Naopak se zaměřím na jazyk autorů 2. 

poloviny minulého století. 

6.1. DOTAZNÍK 

6.1.1. Popis výzkumu 

Pro dotazníkový výzkum mají účastníci jeho za cíl rozhodnout o každém vybraném 

slovu, jestli podle nich je, či není přijatelné. Podle výsledků by mělo být možné vybrat ta 

slova, která jsou pro většinu dotazovaných přijatelná a která nejsou, a zhodnotit, proč tomu 

tak je. U přijatelných slov by měla být vysoká pravděpodobnost, že se toto slovo v budoucnu 

bude používat. Předpokládám, že mladší generace je otevřenější k přijímání neologismů. 

6.1.2. Metodologie 

Pro potřebu výzkumu jsem využil elektronický slovník Le Petit Robert 2009. Ten je 

schopný vypsat všechny neologismy v určitém časovém úseku. Tento výzkum jsem 

z časového hlediska omezil na roky 1970 – 2009. Toto období jsem rozdělil po dekádách a 

nechal si vypsat všechny neologismy, které se v tu dobu objevily. Z nich jsem poté vybral 

všechna tranzitivní slovesa. Z každého období jsem vybral určitý počet zástupců, jejichž 

význam lze označit jako důležitý, tzn. jeho použití je poměrně časté (finance, informatika 

aj.), nebo v sobě nese jistou polemickou sílu (eutanázie, etnikum, …). Pro dotazník jsem 

vybíral slova, která jsem derivoval sufixem -ble a zkoumal, zda jsou doložena pomocí 

internetového vyhledávání, a to tak, aby ve výzkumu bylo rovnoměrně obsaženo každé 

zkoumané období a aby bylo možné zkoumat, do jaké míry si jsou dotazované subjekty 

vědomy diagramatické diference u negativní prefixace, tedy aby některá adjektiva začínala 

na „m“, „b“ a „r“. Shledal jsem obtížné chtít po respondentech, aby zaznamenávali 

fonetický přepis, proto jsem se vyvaroval adjektivům, která by začínala na „n“. 



 

49 

 

Tento seznam celkem šestnácti nově vzniklých adjektiv, kde každé adjektivum jsem 

zasadil do lexikálního kontextu20, jsem nechal účastníky dotazníku projít a u každého 

jednotlivého slova rozhodnout, jestli by jeho lexikálně negovaná forma byla přijatelná, nebo 

naopak, a případně který negativní prefix by použili. Na výběr měli mezi prefixem in- a jeho 

alomorfy a „záporkou“ non-. 

Informace o respondentech, které v dotazníku vyžaduji, jsou věk a nejvyšší dosažené 

vzdělání. Teoreticky by si lidé s vyšším vzděláním měli být více vědomi pravidla o použití 

alomorfů prefixu in-, respektive o diferenci mezi dvojicemi typu irremplaçable - 

inremplaçable, viz. kap. 6.3.3. Pomocí věkového rozdělení dotazovaných lze zkoumat 

rozdíly, které se ve výsledcích objeví. 

Dotazník jsem zpracoval v elektronické podobě (viz příloha č. 1). Počítal jsem 

s využitím sociálních sítí a elektronické komunikace pro jeho šíření. Vybral jsem si server 

www.mojeanketa.cz, neboť umožňuje časově i kvantitativně neomezené dotazníkové 

výzkumy pro studenty zdarma, navíc i v cizím jazyce. Bohužel nebyl francouzský jazyk 

v nabídce. Proto jsem využil anglického jazyka, což se projevilo pouze v kolonkách věk, kde 

ve francouzském i anglickém jazyce je výraz stejný, až na akcent, a vzdělání, přičemž možné 

hodnoty k vyplnění by měl být průměrný francouzský dotazovaný schopný přeložit. Tištěná 

verze dotazníku se nachází v přílohách této práce (kap. 9).  

Slova, která jsem vybral pro účel dotazníku, jsou: 

Podcastable, googlable, défragmentable, ethnicisable, désamiantable, recadrable, 

bipable, cofinançable, remastérisable, téléchargeable, clonable, euthanasiable, 

digitalisable, marginalisable, reprogrammable 

Ta jsem, jak jsem již zmínil, doplnil o řídící substantivum, jádro dotazníku tedy 

tvořila tato syntagmata: 

1. Une nouvelle émission podcastable 

2. un nom googlable 

3. une partie (partition) défragmentable 

4. une femme kiffable 

5. une musique ethnicisable 

                                                 

20 Každé adjektivum v dotazníku funguje jako přívlastek shodný pro vhodné substantivum 
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6. Une maison désamiantable 

7. Une photo recadrable 

8. Une personne/un téléphone bipable 

9. Un projet cofinançable 

10. Un film remastérisable 

11. Un dossier téléchargeable 

12. Un mouton clonable 

13. Un malade euthanasiable 

14. Une bande magnétique digitalisable 

15. Un problème marginalisable 

16. Un logiciel reprogrammable 

6.1.3. Výsledky 

Dotazník vyplnilo celkem 81 respondentů. Získaná data bylo třeba opravit, a to 

z několika důvodů: 

1) Ne každý zcela pochopil zadání dotazníku. Jeden dotazovaný byl z výsledků 

smazán, protože u slov, která považoval za přijatelná, jen opsal afirmativní formu adjektiva. 

2) Několik respondentů u slov, která považovala za přijatelná, napsali jen předponu. 

Nejedná se o velký problém, protože lze alespoň určit, jestli by preferovali prefix in-, nebo 

záporku non-. Bohužel ale nelze tyto odpovědi zohlednit pro zkoumání povědomí o diferenci 

při užití prefixu in- či jeho alomorfů. 

3) V některých případech došlo ke špatnému napsání slova. Tyto chyby byly opraveny 

a nedošlo u nich k žádnému ovlivnění výsledků výzkumu. 

Celkově bylo pro výzkum relevantních 78 odpovědí. 

Z věkového hlediska byla nejpočetnější mladší skupina obyvatelstva, což je dáno 

způsobem šíření dotazníku. Věkový průměr respondentů je 25,2 roku. V následující tabulce 

je uveden věk dotazovaných: 

věk 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 35 38 40 66 

počet 1 2 11 6 9 10 11 2 7 4 4 1 1 1 1 1 2 3 1 
Tabulka 2 – Věkové rozložení respondentů 
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Graf 1 – Věkové rozložení respondentů 

Nejvyšší dokončené vzdělání respondentů bylo zastoupeno v celkovém spektru 

možných hodnot. Všimněme si úctyhodného zastoupení respondentů s alespoň dokončeným 

bakalářským vzděláním (83%), což ovšem nezaručuje kvalitní osvojení francouzského 

jazyka, protože se může jednat o absolventy nejazykových oborů. I tak ovšem zastoupení 

není rovnoměrné: 

Základní vzdělání 1 

Nedokončené středoškolské bez mat. 4 

Středoškolské bez mat. 2 

Středoškolské vzdělání s mat. 1 

Vyšší odborné vzdělání 4 

Bakalářské 23 

Magisterské 35 

Vyšší než magisterské 7 

Jiné 1 
Tabulka 3 – Nejvyšší dokončené vzdělání respondentů 
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Graf 2 – Nejvyšší dokončené vzdělání respondentů 

Vlastní výsledky dotazníku rozdělím do dvou skupin. První skupina obsahuje 

výsledky s vyšší akceptabilitou (počet hodnocení slova jako nepřijatelné je menší než součet 

všech navrhovaných způsobů derivace). Druhá skupina se skládá ze slov, která byla shledána 

nepřijatelnými. 

1) Slova s vyšší akceptabilitou 

Do této skupiny se dostávají tato slova (řazeno od největšího získané akceptability). 

Procentuální hodnoty jsou pouze orientační a zaokrouhlené. 

Clonable 

Adjektivum clonable se respondentům jevilo jako nejvíce přijatelné. Ze všech 

respondentů bylo 33% proti derivaci. Jako nejpravděpodobnější tvar se jeví inclonable 

s 66%. Jeden respondent použil tvar unclonable a patří mu 1%. Na použití tohoto ojedinělého 

tvaru mohl hrát vliv jazykový transfer z anglického jazyka, ve kterém je negativní prefix un- 

velmi častý, nebo i stírání rozdílů vyslovnosti nosového [œ̃] (un) a [ɛ]̃ (in). 
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Graf 3 - clonable 

Recadrable 

Negativní derivace slova recadrable se zdála nepřijatelná 39% respondentů. O něco 

menší počet (38%) by použil tvar irrecadrable. Asi 19% respondentů by užilo tvar 

inrecadrable. Non-recadrable by preferovalo 1% dotazovaných. Aby byl součet kompletní, 

nesmíme zapomenout na respondenty, kteří použili slovo incadrable, cca 3%. 

Podle PR nese sloveso recadrer 2 významy: „znovuupravit rámeček fotografie“ a „ 

znovudefinovat orientaci (politickou, projektovou atd.). Pokud se chceme rozhodnout, který 

prefix použijeme, pro druhý význam (změna orientace) by se podle Anscombrea mohly 

použít oba prefixy, kde irrecadrable by nesl kromě diagramatického významu 

(nepřeorientovatelná) i superlativní význam (např. politika, která je bezchybná, by se něměla 

přeorientovat) a inrecadrable pouze diagramatický význam. Dle mého názoru, v případě 

fotografie můžeme polemizovat o použití superlativním významu a bylo by na posouzení 

rodilými mluvčími v novém dotazníku, zda by une photo irrecadrable mohlo nést i 

superlativní význam. 

 

Graf 4 - recadrable 
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Défragmentable 

Jakákoli prefixově negovaná forma se jeví nepřijatelná 44% dotazovaných. 

Indéfragmentable by použilo 49% respondentů, přičemž malá část z nich použila tvar 

indefragmentable. Neopomenutelná část oproti zadání napsala tvar fragmentable, přibližně 

6%, což je sice určitý způsob antonyma défragmentable, protože už prefix dé- má význam 

„odtranit“, ovšem není to negace tohoto slova. Jeden respondent užil tvar infragmentable 

(1%). 

 

Graf 5 - défragmentable 

Reprogrammable 

Francozský ekvivalet nepřeprogramovatelný není přijatelný pro 44% dotazovaných. 

Celkem 42% by použilo výraz irreprogrammable (kde opět malá část z nich napsala 

irreprogramable, patrně špatným opisem). Další možností je inreprogrammable 8%, non-

reprogrammable s 4% a ireprogrammable s 2%. U posledního jmenovaného nelze s jistotou 

určit, jestli by respondent použil prefix ir-, in-, či opravdu jen i-. 

Z hlediska významu existují pro sloveso reprogrammer 3 možnosti použití. 

V dnešním světě informačních technologií bude pravděpodobně nejčastější použití ve 

výpočetním významu – předělat program. Další možností je „znovu uvést do programu kina 

(divadla,…) určitý prvek (film, divadelní představení, muzikál). Poslední možností, kterou 

PR uvádí je užití v biologii pro „provedení genetické manipulace dovolijící buňkám či 

organismům vykonávat určitou funkci (např. produkce hormonů).  

Stejně jako u recardable i zde existuje dvojí možnost prefixu in-. Superlativní 

význam, který je možný pro oblast informatiky (např. skvěle a bezchybně fungující robot), 
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by neměl tvar inreprogrammable. V oblasti filmu a biologie jsem zatím nenalezl žádný 

vhodný příklad se superlativním významem. 

 

Graf 6 - reprogrammable 

Téléchargeable 

Přibližně 45% by nevyužilo negativní prefixace. Naopak 53% respondentů navrhuje 

tvar intéléchargeable. Dalšími navrhovanymi možnostmi jsou non-téléchargeable a 

untéléchargeable, oba shodně s 1%. 

 

Graf 7 - téléchargeable 

V druhé skupině se nachází ty výrazy, u nichž respondenti shledali malou míru 

přijatelnosti. Opět budou uvedeny v pořadí sestupně od nejpřijatelnějšího. 

Bipable 

Podle našeho kritéria bylo adjektivum bipable víceméně na pomezí mezi skupinami, 

protože poměrově jsou kladné i záporné odpovědi skoro vyrovnané. S 51% repspondentů 
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bylo označeno za nepřijatelné pro negativní derivaci. Respondentů, kteří by použili výraz 

imbipable, bylo 36%, pro inbipable by se rozhodlo 12% a pro pas bipable, což ale není 

lexikální negace, 1% dotázaných. I zde se objevili dva různé alomorfy prefixu in-. V tomto 

případě bych se spíše přiklonil k variantě, že dotazovaní zapomněli na pravidlo, které říká, 

že pokud slovo začíná souhláskou p nebo b, použijeme alomorf im-. Své tvrzení zakládám 

na faktu, že jsem neobjevil žádný superlativní význam. 

 

Graf 8 - bipable 

Désamiantable 

„Neodazbestovatelný“ se ve francouzštině jeví nepřijatelné pro 54% respondentů. 

Indésamiantable by použilo 40% dotazovaných, 4% odpovědí by, podobně jako u 

défragmentable, odstranilo prefix dés-, což opět není to, co bylo v zadání, a vzniklo by 

amiantable. Asi 1% respondentů použilo prefix a- a vzniklo by adésamiantable. Stejné 

množství – 1% – napsalo idésamiantable a opět není jisté, jestli chtěli použít tento tvar, nebo 

jen chybí „n“. 

 

Graf 9 – désamiantable 
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Remastérisable 

Celkem 66% odpovědí je proti negativní prefixaci. Pro irremastérisable bylo 21% 

lidí, druhý alomorf, tedy výraz inremastérisable preferovalo 8%. Přibližně 4% lidí by 

použila non-remastérisable a 1% napsalo unremastérisable. 

Opět byly zastoupeny dva různé alomorfy. Dle mého názoru by francouzský výraz 

pro neremasterovatelný mohl nést i superlativní význam – záznam filmu v tak dobré kvalitě, 

že jeho remasterováním bychom lepší kvalitu nezískali, nejlepší záznam filmu. 

 

Graf 10 - remastérisable 

Euthanasiable 

U tohoto adjektiva byla lexikální negace nepřijatelná pro 74% dotazovaných. Pro 

variantu ineuthanasiable se rozhodlo 23% a pro non-euthanasiable 3% dotazovaných. 

Ačkoli je toto adjektivum z etického hlediska poněkud sporné, z jazykového hlediska 

bychom mohli uvažovat o poměrně výrazném superlativním významu – ?un chien 

ineuthanasiable. 

 

Graf 11 - euthanasiable 
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Digitalisable 

Výsledky u tohoto adjektiva mě překvapily. Díky rostoucímu vlivu informačních 

technologií jsem předpokládal poměrně vysokou přijatelnost tvaru indigitalisable, které 

nakonec získalo jen 31%. Non-digitalisable si vysloužilo 1%. Celkem 68% je proji lexikální 

negaci tohoto adjektiva. Nízká přijatelnost je možná dána konkurenčním výrazem 

numérisable. 

 

Graf 12 - digitalisable 
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Cofinançable 

Nejvíce respondentů (69%) nepřipouští možnost lexikální negace. Nejčastějším 

negačním prefixem je in- ve tvaru incofinançable s 23%.  Následují non-cofinançable se 4% 

a incofinanciable (2%), dále infinanciable a uncofinançable, obě s 1% odpovědí. 

 

Graf 13 - cofinançable 

 

Googleable 

S počtem 69% proti derivaci se zřejmě dokazuje, že „toto slovo nebude nikdy 

používané, protože vše je vygooglitelné“21. Přibližně 28% respondentů si vybralo formu 

ingooglable a pouze 3% ingoogleable, přičemž při hledání frekvencí slov googleable a 

googlable na stránkách ve francouzském jazyce a s lokální specifikací na Francii se ze 33% 

použilo googlable a z 67% googleable. V anketě vyšel trend zcela opačný. 

 

Graf 14 - googleable 

                                                 

21  V komentáři jednoho z respondentů se nachází tato poznámka: mais comme tout est googlable, ce mot 

ne sera jamais utilisé 
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Kiffable 

Adjektivum kiffable derivované ze slovesa kiffer, původem z verlanu, se jednomu 

z respondentů zcela nezdálo. Prý se uživá tvar kiffante. Nicméně pro 71% nelze prefixově 

negovat, 28% by použilo inkiffable a 1% unkiffable. 

 

Graf 15 - kiffable 

Podcastable 

 Celkem 56% je proti derivaci adjektiva. Impodcastable by užilo 37% a inpodcastable 

4% respondentů. Přibližně 1% použilo tvar ipodcastable, ze kterého nelze určit, o který ze 

dvou předchozích forem se mělo jednat, nebo jestli je toto finální tvar. Opět se zde ukazuje, 

že povědomí o pravidle psaní n a m před souhláskami p a b není stoprocentní. 

 

Graf 16 - podcastable 

Ethnicisable 

U adjektiva ethnicisable se pravděpodobně projevuje nízká možnost použití v běžném 

jazyce. Podle PR sloveso ethniciser znamená „přidat etnický charakter“. Proti derivaci je 

80% respondentů. Dalších 15% by použilo inethnicisable, 3% non-ethnicisable, 1% 

unethnicisable a rovněž 1% innethnicisable. 
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Graf 17 - ethnicisable 

Marginalisable 

Poslední zkoumané slovo, s nejnižší mírou akceptability negace (81%), je 

marginalisable. Pro negaci výrazem inmarginalisable se rozhodlo 6%, pro 

immarginalisable 4% a pro poměrně výjimečné, ale dle mého názoru možné, 

demarginalisable 1% respondentů. 

 

Graf 18 - marginalisable 

Vraťme se k hypotézam uvedeným v popisu metodologie. Chtěl bych zkoumat, jak 

se mění akceptování slov podle věku, resp jestli je mladší generace shovívavější 

k neologismům. Proto jsem rozdělil respondenty do dvou skupin, v první skupině jsou ti, 

jimž ještě nebylo 30 let, ve druhé skupině zbytek. Místo akceptability je výhodnější počítat 

„neakceptabilitu“, protože není potřeba sčítat všechny možné navrhované tvary u každého 

slova. Jelikož jsou obě skupiny respondentů různě početné, nemohu uvést absolutní počet 

odpovědí „NON“, ale musím použít relativní počet (tzn. počet záporných odpovědí vydělit 

počtem respondentů v dané skupině. 
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V první skupině vychází relativní hodnota „neakceptability“ 9,28 Znamená to, že 

každý respondent měl v celém dotazníku průměrně 9,28 záporné odpovědi. Druhá skupina 

má relativní hodnotu 9, takže každý respondent v této skupině měl 9 odpovědí „NON“ a 

sedmkrát navrhl určitý tvar. Rozdíl mezi skupinami není velký. Nepotvrdilo se tedy, že 

mladší generace by byla shovívavější k těmto neologismům. Ovšem pro zcela jisté výsledky 

by bylo potřeba získat rozsáhlejší vzorek respondentů, a to hlavně ve věku 50+, což by 

muselo být předmětem nového dotazníku.  

6.1.4. Zhodnocení a závěr 

Původní hypotéza o závislosti akceptability lexikální negace nově vytvořených 

adjektiv na věku se nepotvrdila. Podle tohoto výzkumu je míra akceptability stejná u 

mladších i starších respondentů. 

Z výsledků je ale patrné, že nejvíce přijímaná slova jsou ze stejné oblasti. Jedná se o 

obor vědy, techniky a výpočetní techniky, avšak žádná vědecká terminologie. Sloveso cloner 

a adjektivum clonable se může používat jak ve vědě (klonování buněk,…), tak v informatice 

– úprava fotografií. S tou souvisí i recadrable. Défragmentable, reprogrammable a 

téléchargeable se rovněž používají v informatice. Všechno jsou to adjektiva, která vyjadřují 

procesualní vlastnost. U některých z nich je i zcela patrná možnost superlativního významu 

(inrecadrable, irreprogrammable aj.). Předpokládám, že tato slova se ve francouzském 

jazyce zachovají, protože nyní se společnost nedokáže obejít bez odborníků na informační 

technologie, kteří jsou schopni přeprogramovat chování určitého předmětu, nebo že si lidé 

přestanou získávat potřebné informace (stahovat data s informacemi) z internetu, nebo 

v budoucnu z jiné veřejné sítě. 

Jak již bylo řečeno na konci předchozí kapitoly, pro přesnější a podrobnější výzkum 

by bylo potřeba pracovat s mnohem širším vzorkem obyvatelstva a získat více odpovědí. 

Kvantitativní výsledky jsou zpracovány podle odpovědí, které jsem získat. Z hlediska 

sémantiky se spoléhám na pár doplňujících odpovědí, které přišly spolu s dotazníkem, (např. 

poznámka pod čarou č. 21) a na svůj jazykový cit. Snažil jsem se podle Ancombreova 

výzkumu stanovit, která slova by se mohla uchytit v budoucnu a která ne. Jedná se pouze o 

spekulaci. Ta by ale mohla být za několik let prověřena v navazujícím dotazníku. 
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6.2. KORPUSOVÝ VÝZKUM 

6.2.1. Popis 

Druhou částí vlastní řešerše je korpusový výzkum. Ten je založen na práci s 

francouzským jazykovým korpusem Frantext. Zaměřuje se na vnímání diagramatičnosti 

moderních autorů, respektive se zabývám kontexty, ve kterých se vyskytuje prefix in- před 

adjektivem začínajícím samohláskou „r“. Předpokládám, že se najde několik adjektiv, u 

nichž dochází ke střídání použitých alomorfů negativního prefixu in-: buď přímo tento tvar, 

nebo forma ir-. U každého výskytu se pokusím najít řídící člen, na kterém je toto adjektivum 

závislé. Právě tento řídící člen ovlivňuje výběr daného alomorfu prefixu. Očekávám, že se 

vyskytne několik případů, kdy v alespoň podobném kontextu budou ve dvou případech 

použity různé alomorfy. 

6.2.2. Metodologie výzkumu 

Jako základ textového korpusu jsem se vybral knihy vydané od roku 1940 do roku 

2012. Pomocí reguletního výrazu ^(i|I).*ble(s?) jsem získal přibližně 110 000 výsledků, 

vypsané v kontextu přibližně 50 znaků na levou i pravou stranu od daného slova. Jelikož 

jsem nenašel možnost, jak z korpusu získat jen potřebné slovo, musel jsem v tabulkovém 

procesoru za pomoci jednoduchého makra odstranit všechny nepotřebné znaky, čímž mi 

zbylo jen to, co jsem chtěl vyhledat. Dalším krokem bylo odstranění flexe (v tomto případě 

gramatického morfému vyjadřujícího množné číslo pro shodu s řídícím substantivem), opět 

pomocí makra. Protože jsem se zaměřil jen na určité výskyty, nebylo potřebné vyeliminovat 

případné jiné druhy, než adjektiva (l’impérmeable atd.). Nyní jsem měl k dispozici potřebná 

data pro zahájení výzkumu. Vyhledal jsem výskyty, které začínaly na „inr“. K nim jsem poté 

dohledával, jestli existuje i forma, která by začínala na „irr“. 

6.2.3. Výsledky 

Z dat, která jsem získal, jsem získal čtyři dvojice, u nichž bylo doloženo užití v obou 

alomorfních formách, a dalaší tři slova jen s alomorfem in-, kde druhý tvar nebyl doložen 

v textech. Avšak jejich existenci se budu následně porovnávat s hledáním na internetu a 

zjistím, jestli jsou oba tvary kodifikované ve slovnících Trésor de la langue française 

informatisé (TLFi), Le Littré a Le nouveau Petit Robert 2009 (PR). 
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Les prototypes inrenversable La vapeur irrenversable 

La chaise longue inrenversable Le flacon d’encre irrenversable 

La diligence inrenversable  

L’image inreprésentable Le paysage irreprésentable 

 Le moment de jouissance irreprésentable 

 Le dieu irreprésentable 

 Le monde irreprésentable 

 La mort est irreprésentable 

 La lumière irreprésentable 

 Le mouvement irreprésentable 

 La masse irreprésentable 

 La figure irreprésentable 

L’enfance inracontable Raconter l’irracontable22 

C’est inracontable Le sentiment irracontable 

Le paysage inracontable Les années irracontables 

L’inracontable modernité L’histoire irracontable 

L’histoire inracontable Les choses irracontables 

L’identité inracontable  

La face humaine inregardable L’irregrardable visage 

La parfaite blancheur inregardable  

Inregardable (moi)  

Le rallye inratable  

Le tapis inrevendable  

  

Tabulka 4 – Konkurence alomorfů prefixu in- v textech z let 1940 – 2012 

 Pro zajímavost bych rád zmínil substantivum l’inrockuptible, které jsem jako takové 

do součtu nezahrnul, ovšem rád bych se mu chvíli věnoval. Jedná se o název alba zpěváka 

Bernarda Lenoira – L’inrockuptible. Z jazykového hlediska se jedná o elipsu řídícího členu, 

pravděpodobně la personne nebo l’homme, přičemž došlo k nominalizaci adjektiva 

inrockuptible. Dle pravidel derivace by se měl použít alomorf ir-, ovšem nejspíš kvůli 

fonetickým a grafickým požadavkům autor zvolil obecný tvar morfému (dle mého názoru 

                                                 

22 Raconter quelque chose inracontable 
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by irrockuptible [iʀɔkyptibl] mohlo být během konverzace chápáno jako irockuptible a je 

možné, že by se ztratil jeho negační význam, a proto byla vybrána obecná podoba morfému, 

aby se zdůraznil negační charakter).  

Přejděme k analýze výsledků. Napřed bych chtěl ale podotknout, že vzhledem 

k nízkému počtu výsledků není možné jednoznačně určit preferenci určitého prefixu. 

Jako řídící členy negovaného adjektiva renversable se našly většinou předměty 

pevného skupensví (la chaise longue, le flacon, la diligence atd.), takže se opravdu jedná o 

původní diagramatický smysl – nepřevratitelný. Ovšem jedno ze jmen, které uvozovalo toto 

adjektivum, bylo la vapeur. V tomto případě se jedná o variaci výrazu renverser la vapeur, 

použivaného ve francouzštině u parních lokomotiv, pokud bylo nutné, aby lokomotiva 

couvala (cf. PR). Výsledky si zde jsou tak vyrovnané, že nelze určit jasnou preferenci 

určitého prefixu, ovšem lze z nich předpokládat, že pro předmět, který nelze převrhnout, by 

se spíše použilo inrenversable. 

U adjektiva représentable se jako řídící jména objevila konkrétní i abstraktní jména, 

kde toto negované adjektivum neslo buď význam diagramatický (l’image, le mouvement, le 

dieu, la figure), nebo superlativní, ať meliorativní, nebo pejorativní (le paysage, le moment, 

le monde, la lumière, la masse). Problém se zařazením jsem měl u jména la mort. V tomto 

případě bych řekl, že se může jednat o oba významy – smrt si nemůžeme představit x 

příšerná smrt. Z konkurenčního hlediska jsou výsledky neprůkazné. 

Přídavné jméno racontable v záporné formě velmi tíhne k superlativnímu významu, 

opět bez jednoznačného rozlišení mezi pejorativním a meliorativním významem. Ten se 

vyskytl u většiny příkladů, kromě těch, u nichž bylo řídící substantivum l’histoire a la chose. 

U negovaného regardable se vyjadřuje nejčastěji pejorativní superlativní význam, 

ale našel se i význam meliorativní (la parfaite blancheur) ve smyslu „oslňující“. 
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 PR Littré TLFi Internet 

Inrenversable    875 

Irrenversable    2 400 

Inreprésentable    413 

Irreprésentable    27 300 

Inracontable    6 710 

Irracontable    5 550 

Inratable    363 000 

Irratable    4 220 

Inrevendable    8 560 

Irrevendable    439 

     

Tabulka 5 – kodifikace adjektivních kupletů a jejich frekvence na internetu 

6.2.4. Zhodnocení výzkumu 

V jazykovém korpusu, který obsahuje především krásnou literaturu, nenalezneme 

v tomto období dostatek výskytů, které by svědčili o tendenci, jak se bude vyvíjet 

konkurenční vztah těchto kupletů. Při dalším hledání ve slovníkách a na internetu, kde se 

více projevuje hovorový jazyk, se objevila závislost počtu výskytů na míře kodifikace. 

Pokud byl v daném kupletu jeden z výrazů kodifikován (irreprésentable, inratable), jeho 

absolutní frekvence na internetu byla většinou podstatně vyšší, než frekvence druhého 

výrazu. Počet výskytů u těchto kodifikovaných tvarů nezávisel na tom, který ze dvou 

alomorfů byl použit. V případě, že oba tvary byly uvedeny ve slovníku (inracontable), jejich 

frekvence byla vyrovnaná. Výslekdy internetového a slovníkového výzkumu nejsou 

v rozporu s výsledky korpusové rešerše. 

6.3. ZHODNOCENÍ VLASTNÍ ČÁSTI VÝZKUMU 

Tato rešerše ukázala potencionální budoucí vývoj používání neologických adjektiv. 

Objevily se oblasti, ve kterých lze předpokládat zachování adjektiv, která jsou pro tyto 

oblasti typická. A rovněž se i vyčlenila adjektiva, která podle respondentů mají malou šanci 

na aktivní používání. Dotazníkový výzkum ukázal tendenci používat alomorf ir- 

v kombinaci s adjektivem začínajícím na „r“. Korpusový a internetový výzkum tento jev do 

jisté míry zpochybnil, když u některých výskytů silně dominoval alomorf in- (inrevendable, 

inratable).  
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7. ZÁVĚR 

Tato diplomová práce, která měla za cíl stručně shrnout problematiku lexikální 

negace, nás stručně přivedla do světa negace celkově a ukázala některé možné problematiky, 

na které lingvisté zaměřují své výzkumy. Vysvětlila, co zkoumá funkční hledisko negace, 

popsala rozdíl mezi deskriptivní a polemickou negací, ukázala okrajové formy negace, a to 

negaci restriktivní a použití výpustkového „ne“. V neposlední řadě se také věnovala různým 

vrstvám jazyka, především mluveného jazyka a argotu, ačkoliv hlavním prostředkem byl 

jazyk spisovný. 

Práce vysvětlila rozdíl mezi lexikálním a gramatickým záporem a ukázala vlastnosti, 

které mají společné. Zároveň se objevil průnik mezi těmito dvěma kategoriemi – záporka 

non, která v některých případech vykazuje více charakter lexikálního záporu a v jiných 

funguje spíše jako gramatický zápor. Hlavním těžístěm práce je lexikální negace. 

Lexikální negace se zde rozděluje na dva druhy. První možnost předpokládá derivační 

vztahy v dané dvojici, například odvození negačním prefixem (possible – impossible). 

Druhou možností je absence jakýchkoli derivačních vztahů mezi afirmativním slovem a jeho 

negativním ekvivalentem (accepter – refuser). 

Pro tuto práci byla důležitější lexikální negace prefixem. Uvedly se různé prefixy, 

které nesou negační význam a, pokud to bylo možné, upřesnily se i oblast, ke které se 

používají (např. prefix dys- v medicíně), a významové rozdíly mezi jednotlivými prefixy. 

Nejčastějším negačním prefixem je prefix in-, včetně jeho grafických alomorfů (im-, 

il-, ir-) a fonologických variant ([i], [ɛ]̃). Použití alomorfů závisí na tom, jakou konsonantou 

začíná daný základ, ze kterého derivujeme. Im- se použije, pokud základ začíná souhláskami 

p a b, alomorf il- v kombinaci se zkladem na l a ir- na r. Fonologické podoby prefixu se liší 

pouze kvalitou samohlásky, buď je nosová, nebo není. Tento jev se tedy může pozorovat jen 

u základů, které začínají souhláskou n nebo m. Grafická podoba derivovaných tvarů je 

v obou varantách stejná. Nejproduktivnější je prefix in- ve spojení s adjektivy. Z nich se ale 

dál mohou velice často, ale ne vždy, derivovat adverbia, méně často mohou přecházet 

v substantiva. Nejpočetnější skupinou adjektiv, která se s tímto prefixem pojí, jsou 

deverbální adjektiva se sufixem -ble.  

Možnost odvozování negačním prefixem má svá omezení. Faktory, které omezují 

lexikální negaci, jsou různé. Může se jednat o poměrně nahodilou neexistenci ekvivalentů. 

Jsou doložena různá afirmativní deverbální adjektiva, která postrádají negativní ekvivalent 
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odvozený prefixem, nebo i negativní adjektiva, která postrádají afirmativní tvar. Stejný jev 

(negativní adverbia bez afirmativního ekvivalentu) se ukazuje i u adverbií. To je 

pravděpodobně způsobeno tím, že tato záporná adverbia byla odvozena od již negativně 

odvozených adjektiv. Další faktor je syntaktický. U substantiv, která vznikla odvozením ze 

sloves, se může zachovat valence slovesa. Pokud toto substantivum rozvineme, tento 

rozvíjející větný člen může hrát dvě možné syntaktické funkce v rámci valence původního 

slovesa. Buď se jedná o předmět, v tomto případě je možné negativně derivovat, nebo o 

původce děje, který zabraňuje lexikální negaci. Další restrikcí je sémantika slovesa. 

Různými významovými vlastnostmi adjektiv lze například vysvětlit, proč constructible 

nemá svůj záporný ekvivalent, zatímco dvojice construisable / inconstruisable existuje. 

Velký vliv na fungování a existenci lexikálně negovaných tvarů a na následný 

význam negovaného slova má výzkum diagramatičnosti. Jedná se o popis, do jaké míry 

derivované slovo odpovídá všeobecným významovým předpokladům. Dále se zkoumají 

významové posuny a rozdíly v případě, že je možná derivace dvěma alomorfy prefixu in-. 

Můj vlastní výzkum se zaměřil na současný jazyk prostřednictvím dotazníku a texty 

vzniklé v posledních sedmdesáti letech pomocí korpusové rešerše, internetového 

vyhledávání a práci se slovníkem. Měl dva hlavní cíle. Dotazníkem jsem chtěl zjistit, které 

z neologismů by mohly být v budoucnu používány a pokusit se najít restrikce, které by 

v jejich použití mohly bránit. V textovém výzkumu se zaměřuji na konkurenci alomorfních 

forem in- a ir- u báze, která začíná souhláskou „r“. Podle výsledků mají největší šanci 

neologismy z oblasti informatiky. Dotazník u respondentů odhalil tendenci preferovat formu 

ir-, avšak korpusový výzkum tuto preferenci do jisté míry zpochybnil, neboť v některých 

případech silně převládal tvar in-. Výsledky je ovšem nutné brát s rezervou, neboť 

z kvantitativního hlediska se jednalo pouze o malý výzkum a bylo by třeba většího počtu 

respondentů pro výzkum a většího množství výskytů v korpusové rešerši. 
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8. LA CONCLUSION 

Ce mémoire, dont le but principal est de présenter brièvement la problématique de la 

négation lexicale, aborde divers aspects de ce domaine que l´on retrouve dans la littérature. 

Il explique ce que c’est la portée de la négation ainsi que la différence entre la négation 

polémique et descriptive. De plus, il présente les types marginaux de la négation – la 

négation explétive et la négation restrictive. Même si l’objet de ce travail est principalement 

la langue soutenue, ce travail est aussi consacré à la négation dans la langue orale ou dans 

l’argot. 

Ce travail explique la différence entre la négation lexicale et syntaxique et montre 

leurs similarités. En même temps, l’intersection entre ces deux catégories apparaît – la 

particule négative non qui partage des propriétés de ces deux types de la négation. Le thème 

reste cependant la négation lexicale. 

La négation lexicale est divisible en deux types. Le premier présuppose les relations 

dérivationnelles au cadre du couple de mots donnés, par exemple la préfixation par le préfixe 

(possible – impossible). La seconde possibilité consiste en l’absence de n’importe quelle 

relation morphologique entre le mot affirmatif et celui négatif (accepter – refuser).  

La négation préfixale est la plus importante pour cette recherche. Il a été présenté 

plusieurs préfixes négatifs et, si c’était possible, les différences sémantiques ou des domaines 

typiques (le préfixe dys- dans la médecine) ont été mentionnés aussi. 

Le préfixe le plus fréquent, c’est le préfixe in-, avec ses allomorphes im-, il-, ir- et les 

variantes phonologiques [i] et [ɛ]̃. Le choix de la forme dépende de la consonne finale de la 

base. Im- est utilisé devant les consonnes p et b, l’allomorphe il- en combinaison avec le « l » 

et ir- avec le « r ». Les variantes phonologiques ne se distinguent que par la qualité de la 

voyelle. Elle est ou orale, ou nasale. Ce phénomène peut être observable seulement si la base 

commence par la consonne nasale (m ou n). Sa forme écrite est toujours la même. Ce préfixe 

(in-  et les variantes) est le plus productif pour les adjectifs. A propos de ces adjectifs, nous 

pouvons en dériver les noms et les adverbes. Le groupe d’adjectif le plus nombreux est celui 

des adjectifs dérivés par le suffixe -ble. 

La possibilité de la négation préfixale est souvent limitée. Les facteurs restrictifs sont 

différents. Il peut s’agir de la simple non-existence des équivalents. Il a été attesté des 

adjectifs déverbaux affirmatifs qui manquent la forme négative, mais aussi des formes 

négatives qui n’ont pas de formes affirmatives. Le même phénomène (les adverbes négatifs 
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sans équivalent affirmatif) est observable dans des adverbes. Probablement, ces adverbes ont 

été dérivés de la forme négative d’un adjectif déjà existant. Le facteur suivant est syntaxique. 

Les noms créés à partir de verbes peuvent reprendre la valence verbale. Après l’expansion 

de ce nom, l’attribut de ce nom peut occuper deux fonctions valencielles. Soit c’est le 

complément d’objet et dans ce cas sa négation est possible, soit il s’agit plutôt d’un 

complément d’agent ce qui empêche la négation lexicale. La restriction suivante est le 

sémantisme de l’adjectif et du verbe en tant que base. Divers propriétés sémantiques peuvent 

expliquer la raison de la non-existence de la forme négative de l’adjectif constructible, tandis 

que le couple construisable / inconstruisable existe. 

Le fonctionnement, l’existence des formes négatives et leur sens sont 

considérablement influencés par l’étude de la diagrammaticalité. Il s’agit de la description 

de la régularité dérivationnelle et la possibilité de présupposer le sens des formes dérivées. 

L’on examine les mouvements et différences sémantiques au cas de la possibilité de la 

dérivation à l’aide de deux allomorphes du préfixe in-. 

Ma propre recherche examine la langue française moderne par le questionnaire et les 

textes écrits dans les soixante-dix dernières années par une recherche sur le corpus, sur 

l’internet et aussi la recherche dans les dictionnaires. Elle poursuit deux objectifs  

principaux : le questionnaire examine l’acceptabilité des néologismes adjectivales et de 

trouver les restrictions qui empêcheraient son usage. La recherche textuelle observe la 

concurrence des allomorphes in- et ir- avec des base qui commencent par la consonne « r ». 

D’après les résultats, les néologismes dans le domaine de la communication électronique et 

de l’informatique ont la chance considérable d’être utilisés. Le questionnaire a montré la 

tendance de préférer la forme ir-, mais la recherche sur le corpus a remis en cause cette 

conclusion, étant donné que le préfixe in- était plus nombreux. Cependant, nous pouvons 

relativiser ces réslutats p\rce que le nombre de personnes sondées n’est pas grand et il 

faudrait un échantillon plus important même pour le questionnaire, même pour la recherche 

sur le corpus. 
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10. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 : Dotazník k vlastnímu výzkumu 

Négation lexicale 

Je suis étudiant tchèque des Lettres modernes M2 et pour mon mémoire final je dois 

faire une enquête sur la négation lexicale (par. ex. trouvable - introuvable, responable - 

irresponsable etc). Je vous prie de remplir, s'il vous plaît, ce questionnaire et de demander 

aux autres personnes de le remplir aussi. 

Dans ce questionnaire, vous allez trouver 16 phrases courtes. Je vous prie de décider 

si le mot entre guillemets (") peut être nié par les préfixes tels que in-, ir-, il- , im-, non- etc 

(trouvabla -> introuvable), ou si vous le trouvez impossible. Si le mot peut être nié, cochez 

"oui" et écrivez votre forme proposée. Sinon cochez "non". 

Merci par avance. 

Enter your information: 

Age  ----
 

Education level Other
 

1. Une nouvelle émission "podcastable" 

NON 

OUI - comment  

2. un nom "googlable" 

NON  

OUI - comment  

3. une partie (partition) "défragmentable" 

NON 

OUI - comment  

4. une femme "kiffable" 

NON 
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OUI - comment  

5. une musique "ethnicisable" 

NON 

OUI - comment  

6. Une maison "désamiantable" 

NON 

OUI - comment  

7. Une photo "recadrable" 

NON 

OUI - comment  

8. Une personne/un téléphone "bipable" 

NON 

OUI - comment  

9. Un projet "cofinançable" 

NON 

OUI - comment  

10. Un film" remastérisable" 

NON 

OUI - comment  

11. Un dossier "téléchargeable" 

NON 

OUI - comment  

12. Un mouton "clonable" 
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NON 

OUI - comment  

13. Un malade "euthanasiable" 

NON 

OUI - comment  

14. Une bande magnétique "digitalisable" 

NON 

OUI - comment  

15. Un problème "marginalisable" 

NON 

OUI - comment  

16. Un logiciel "reprogrammable" 

NON 

OUI - comment  
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