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Obsah práce. Tématem předkládané práce jsou hromadná jména ve francouzštině. 
V teoretické části práce autor nejprve obecně představuje morfologické, syntaktické 
a sémantické fungování podstatných jmen ve francouzštině (str. 9-22) a následně se krátce 
věnuje generickému užití podstatných jmen (str. 22-27), než přejde k představení různých 
aspektů hromadných jmen (str. 27-38). Závěrečná část práce (str. 38-42) je založena na 
vlastním dotazníkovém průzkumu možností fungování jmen označujících místa jakožto 
hromadných jmen životných. 

Formální aspekty práce. Práce je psána plynnou a kultivovanou francouzštinou, překlepy a 
jazykové chyby jsou častější v druhé části práce (accepatble, semblabe str. 40, … sur les 
locatifs, qu nous avons classé…, str. 42 aj.), ale např. i v obsahu Fformation atd. Text je 
členěn pomocí desetinného třídění a autor účelně využívá tohoto členění pro vnitřní odkazy 
(např. str. 27). Bibliografické odkazování je vedeno pomocí odkazu na autora a rok vydání 
díla a závěrečná bibliografie celkově tomuto formátu odpovídá, zejm. v uvádění článků a 
internetových zdrojů však není respektována předepsaná norma (např. „in“ se má uvádět 
pouze u článků ze sborníků, nikoli u článků z odborných časopisů),1 někde navíc chybí 
zásadní bibliografické údaje (např. ročník a číslo časopisu u Flaux 1999, místo vydání 
u Chollet – Robert 2009 aj.). Kromě toho autor u referenčních gramatik (Le Bon usage 
a Grammaire méthodique) odkazuje na zastaralá vydání. U příkladů v samotné práci by bylo 
vhodné vždy explicitně uvést, zda jsou převzaty z odborné literatury, nebo zda jsou dílem 
autora. Text splňuje požadavky na rozsah bakalářské práce, ale téměř úplně postrádá 
poznámkový aparát. Práce obsahuje résumé v češtině (pozor na shodu u plurálu neuter –
některá podstatná jména … se tomuto procentu blížily), u abstraktu je třeba upozornit na to, že 
obvykle obsahuje pouze definici tématu a plánovanou strukturaci práce a nikoli výsledky (ty 
mají být představeny v závěru).

Hodnocení obsahu práce. Autor v teoretické části prokazuje schopnost přehledně 
a strukturovaně představit syntézu daného tématu na základě rozmanitých bibliografických 
zdrojů, od základních gramatik až po velmi pokročilé odborné články. Vlastní dotazníkový 
výzkum jmen s významem místa ve funkci lidských kolektivních jmen pak přináší některá 
nová zjištění, zejm. vyšší míru přijatelnosti podstatných jmen označujících místa nehybná 
a uzavřená. Celkově má provedený výzkum velký potenciál, který je však omezen tím, že 
úvodní teoretická část obsahuje informace, které nejsou relevantní ke zkoumanému tématu 
(např. fungování rodu u jmen ve francouzštině, zmínka o složeninách, vlastních jménech, užití 
determinantů atd.); o hromadných jménech je následně pojednáno zevrubně, na vlastní 

                                               
1 Viz http://urs.ff.cuni.cz/?q=content/%C3%BAprava-z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%BDch-
prac%C3%AD. 



výzkum však zbývá pouze 10 stran. Omezení rozsahu věnovaného empirické části pak vede 
k tomu, že zde chybí jednak některé zásadní informace týkající se provedeného 
dotazníkového šetření (sociolingvistické údaje o respondentech, celkový počet dotazníků 
atd.), jednak není plně využit potenciál získaných výsledků, např. podrobnější vyhodnocení 
sekundárních faktorů, které autor do dotazníků vložil (např. adjektivum entier). Autor se tak 
někdy omezuje na konstatování pozorovaných rozdílů (např. rozdíl mezi větami IX. a XI. na 
str. 40 nebo zásadní rozdíl mezi otevřenými a uzavřenými jmény na str. 41) a nepokouší se 
o jejich interpretaci, tedy o hypotézy naznačující jejich vysvětlení. Příklady v dotazníku 
uvedeném v příloze (str. 47-50) jsou promyšleně konstruovány, výsledky uváděné pouze 
v relativní frekvenci (v procentech) však neposkytují dostatečnou informaci o reálném počtu 
odpovědí, které jednotlivé položky odrážejí – navíc pokud bylo skutečně analyzováno pouze 
deset prvních dotazníků, jak autor uvádí na str. 39, jsou procentuální údaje silně zavádějící.

Předpokládám, že autor bude na výše uvedené připomínky reagovat během obhajoby, a proto 
navrhuji hodnocení velmi dobře.
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