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Posudek vedoucího práce 

 

Předložená bakalářská práce charakterizuje v první části (kapitola 1) hlavní morfologické, syntaktické 

a sémantické rysy kategorie jména. V dalších kapitolách (2-4) pak autor představuje některé základní 

pojmy, jež budou východiskem k experimentální části : pojem genericity, plurality, kategorii 

kolektivních životných i neživotných jmen. Experimentální část (kap. 6) pak navazuje na pokus (v 

kap. 5) o vymezení některých kritérií, jež umožňují metonymické/metaforické transfery u životných 

lokativních substantiv typu ulice, třída, kostel apod. Vzhledem k tomu, že tato část tvoří vlastní jádro 

práce, se zde soustředím právě na tyto kapitoly 5 a 6. 

a) Autor se pokusil (str. 35 – 37) popsat několik typů definičních znaků životných lokativních 

jmen (stable/instable, en soi/ad hoc, ouvert/fermé aj.). K nim by bylo jistě možné přidat i další, 

např. jména evokující/neevokující nějaký přesný scénář v kognitivním slova smyslu, jako je 

např. restaurant, v práci zařazený do podkategorie durée longue, nebo 

homogennost/nehomogennost celku (např. stade by byl homogenním jmenným lokativem na 

rozdíl od pâtisserie apod.). Ve své charakteristice jednotlivých znaků autor bohužel neuvádí 

žádné odkazy na literaturu. 

b) Konstrukce některých příkladů není úplně paralelní – viz např. (21a) a (21b) – čímž se jejich 

interpretace stává problematickou. V tomto konkrétním příkladě jde podle mého názoru méně 

o rozdíl mezi café a restaurant jako collectif humain – ve hře je spíše typ „antecedentu“, tedy 

dessert vs repas.  

c) V některých případech může docházet k střetu různých čtení, které dané polysémní slovo 

nabízí. Konkrétním příkladem může být věta (20a) na str. 37 (La maison participe à la 

journée du livre) kde substantivum la maison může vzhledem ke kontextu označovat maison 

d´édition, což může být jak kolektivní jméno, tak metaforické označení pro vydavatelství jako 

firmu. 

d) Obávám se, že experimentální část je z praktického pohledu představena poněkud 

nesrozumitelně. Chybí jasné vymezení cíle dotazníku (6.1. a následně 6.2.). Testovací věty 

jsou dobře konstruovány, každé z 8 sledovaných lokativních substantiv reprezentuje (viz 

appendice na str. 47) reprezentuje jednu z podkategorií popsaných v kapitole 5, chybí však 

vysvětlení, proč dané slovo bylo zvoleno jako reprezentant dané podkategorie. I příloha je 

málo čtenářsky „přívětivá“, klasická tabulka s jasně nadepsanými rubrikami by byla mnohem 

přehlednější. 

e) Nízký počet zpracovaných odpovědí (10, viz str.39) je mj. zapřičiněn i chvatem, s nímž byla 

práce dokončována. Závěrečné hodnocení (6.3.4. na str. 41) pak bohužel nepřináší žádnou 

relevantní analýzu, kromě zjištění, že některá jména jsou více akceptovatelná v tomto typu 

čtení než jiná. 

f) Chvatem lze určitě vysvětlit značný počet překlepů – jen na první straně „sommaire“ lze najít 

tři : (générircité, Emloi, Fformation) a ne úplně šťastných formulací – viz např. na str. 38 : Ce 

problème va en quelque sorte dans la suite des noms collectifs animés 

métonymiques/métaphoriques. 

 

V práci je třeba ocenit tvůrčí přístup k dané problematice, konstrukci jednotlivých příkladů svědčící o 

pochopení celkové problematiky, na druhé straně nelze než konstatovat, že viditelné znaky chvatu a 

nedotaženosti notně snižují autorovo úsilí i výkon. Známku navrhuji mezi velmi dobrou a dobrou. 
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