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Cílem posuzované práce je shromáždit informace o této konkurenci a předložit rúzné 
přístupy kjejímu řešenÍ. 

Práce je tvořena z následujících částí: Introduction, 1. Détermination nominale, 2. 
Formes et emplois de l'artic1e défini et de l'adjectif démonstratif, leur rapport de concurrence 
dans les grammaires consultées, 3. Concurrence sous ľ optique de différentes théories 
linguistiques, 4. Classification des emplois du démonstratif, 5. Travail empirique de 
Manuélian, 6. Résultats de Manuélian sous I' optique des théories présentées, Conc1usion, 
České a anglické résumé, Bibliografie, Příloha. 

V Introduction autorka seznamuje čtenáře s obsahem práce, formuluje její cíl a 
charakterizuje jednotlivé kapitoly. Détermination nominale se zabývá problematikou 
determinantú, jejich klasifikací a příslušnou terminologií. Z těchto hledisek jsou porovnávány 
jednotlivé francouzské gramatiky i další teoretické práce. 

Kapitola Formes et emplois de l'artic1e défini et de l'adjectif démonstratif, leur rapport 
de concurrence dans les grammaires consultées je věnována jedenácti francouzským 
gramatikám a zpúsobúm, jakými je zvolený problém prezentován. 

Concurrence sous l'optique de différentes théories linguistiques zahrnuje tři odborné 
teorie věnované studované problematice, a to přístup výpovědní, textový a přístup, který 
rozpracovávají a aplikují pokračovatelé a žáci G. Guillauma. 

Kapitola Classification des emplois du démonstratif obsahuje několik přístupú 
k problematice fungování demonstrativního adjektiva. Autorka se věnuje výzkumúm, které 
uskutečnili Guénette (1995), Himmelmann (1996) a Manuélian (2003a). 

Kapitola Travail empirique de Manuélian přináší rozbor výsledkú, jichž autorka ve své 
disertační práci dosáhla. Oddíl též zhrnuje soubor 16 kritérií, která umožňují volbu jednoho ze 
dvou determinantú. 

V oddíle Résultats de Manuélian sous I' optique des théories présentées diplomantka 
rozebírá výsledky, k nimž Manuélian dospěla ve svém výzkumu. 

V Závěru autorka stručně charakterizuje svou práci, púvod dokladú i užívané 
teoretické studie ajejich výsledky. Vzhledem k rozsahu práce nebylo možné udělat více než 
analyzovat několik odborných prací a zabývat se výsledky, kterých bylo dosaženo jinde. 
V následujícím českém résumé seznamuje doktorandka čtenáře s cílem a postupem vlastního 
výzkumu. Stručné anglické résumé krátce seznamuje čtenáře se zvolenou problematikou a 
jejím řešením. Následuje vhodně vypracovaná odborná bibliografie a příloha. Ta obsahuje 
rozbor zvoleného problému tak, jak se o něm pojednává v jedenácti gramatikách 
francouzštiny. 

Práce je psaná systematicky, autorka se vyjadřuje pěknou francouzštinou. Z výkladu je 
zřejmé, že J. Berthótyová podrobně zvolenou problematiku zná, zná rovněž příslušnou 
odbornou literaturu. Domníváme se však, že by práci bylo prospělo, kdyby se autorka byla 
soustředila na rozbor vlastních příkladú' Takováto část by jen vytvořila jednotku odpovídající 
teoretickým úvahám, na něž se předložená práce v podstatě omezuje. 



Vzhledem k tomu, že tato diplomová práce splňuje veškeré požadavky, doporučuji ji 
k obhajobě. 

V Praze dne 22. 1. 2007 
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