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Oponentský posudek diplomové práce Mgr. Jakuba Slámy Sémantická dědičnost při 

sufixaci od polysémních slov 

Předložená práce kolegy Jakuba Slámy bezesporu splňuje všechny požadavky obvykle 

kladené v ÚČJTK na diplomové práce, ba je v mnoha ohledech značně přesahuje. Podobá se 

spíše lingvistické monografii připravené do tisku – nebo snad podstatné části takové 

monografie sestávající z kompletní části teoretické a dvou ze tří či čtyř empirických kapitol, 

kdybych chtěl být zvlášť náročný.1 J. Sláma si zvolil neprobádané téma, které je přitom 

navýsost aktuální vzhledem k jisté renesanci slovotvorného bádání po dokulilovském vzoru 

v poslední době. Přečetl úctyhodné množství opravdu relevantní literatury (asi není nutné 

dodávat, že včetně mnoha zahraničních prací, vždyť v jedné anglistické práci přímo našel 

inspiraci). Dokáže vysvětlit klady a zápory abstraktních teoretických přístupů, modifikovat je 

pro své potřeby, stejně jako najít úskalí v jednotlivých dílčích řešeních, která pak fundovaně 

komentuje. Téma i materiál smysluplně omezil (např. vynechal prefixaci), avšak nebrání se 

přesahům a ve vhodných chvílích uvažuje jak o typově jiných jazykových jevech, tak o 

důsledcích některých rozhodnutí pro teoretický popis jazyka a vůbec adekvátní přístup 

k němu. Svou práci precizně zkomponoval, stejně precizně postupuje ve výkladu, podstatné 

věci vždy přehledně shrnuje (a nezřídka je rozvíjí v podnětných diskusích, jak jsem napsal 

v předchozím souvětí). Suverénně ovládá odborný styl. Už skoro zbytečné je zde ujištění, že 

práce je prakticky bez jazykových a formálních nedostatků, ale také následující čísla 

jednoznačně potvrzují její vysokou úroveň: na 140 tiskových stranách jsem při pečlivém čtení 

našel 1 interpunkční a 1 morfologickou chybu, 1 lexikální nesrovnalost, 1 nestandardní 

vokalizaci předložky, 3 překlepy, neobvyklé slovo přechýlenina, utvořené podle zdrobněliny; 

typografické nedostatky žádné. Není tedy třeba váhat nad celkovým zhodnocením práce: je to 

na diplomovou práci ojediněle vyzrálé dílo, které s velkou radostí doporučuji k obhajobě a u 

něhož si neumím představit jiné hodnocení než známkou výborně. 

Z předchozího plyne, že práce má podle mého názoru nesporný potenciál otevřít diskusi o 

chápání a popisu slovotvorby. Pokusím se do této diskuse přispět několika poznámkami. 

Pokud by snad některé z nich zněly vůči práci kriticky, ujišťuji, že v žádném případě nejsou 

myšleny jako výtky a ani trochu jimi nemíním oslabovat navržené hodnocení. 

1. Nejprve bych měl otázku k jazykovým a encyklopedickým znalostem u mono- či 

polysémie slov škola a odejít (s. 32n.): Ani jedno z řešení, která navrhujete, tj. jde o 

monosémní slova + interpretaci na základě encyklopedických znalostí, nebo jde o polysémii + 

interpretaci na základě jazykových i encyklopedických znalostí, by patrně pražským 

strukturalistům nebylo zcela po chuti. Lze to podle Vás vyřešit nějak jinak než tím, že 

bychom znalosti o škole (instituci × budově) a odejití (fyzickém × ukončení docházky) 

prohlásili za jazykové? 

                                                 
1 Pokud by se v textu pro případné vydání vůbec mělo něco krátit, pak bych k mírnému proškrtání navrhl 

podkapitolu 3.4, v níž se podle mého názoru často opakuje výchozí teze. Dále bych navrhl vyměnit tvoření 

adverbia zubovitě z adjektiva jako příklad, že adv. „dědí menší výsek sémantického spektra slova zub“ než adj., 

protože tato adv. se od adj. tvoří velmi paradigmaticky (s. 78); v jiných případech (hlavičkářsky) pak mohou být 

dobrými příklady na paralelní motivaci, tj. slovy autora polymotivaci. Kromě toho mi není jasné, proč jsou slova 

pás1–2 a pas1–3 vedena jako pět homonym (s. 82); podobně podezřelé je mi tvrzení, že substantivum ucho je ve 

významu ‚voják bez hodnosti, vojín nováček‘ životné (s. 29). (Životnost bych naopak prověřil u výrazů ukazatel, 

nositel a jmenovatel v tab. na s. 134 – mezi nejfrekventovanějšími odvozeninami se sufixem -tel.) Také bych 

doporučil věnovat pozornost složeným sufixům – stanovení hranice je tady samozřejmě problematické a 

diskutabilní, ale např. na s. 86 bych osobně uznal sufix -atka pro tvoření žebro → žebratka (k parasystému viz 

níže) a netrval bych na „mezičlánku“ žebratý. A nakonec ještě poznamenávám, že kloubit je myslím 

přinejmenším stejně oprávněné považovat za výsledek deprefixace od slovesa skloubit jako derivace/transflexe 

od substantiva kloub (k s. 109). 
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2. Kdybych chtěl nahlodat samotná východiska práce, musel bych se pokusit narušit výchozí 

tezi, kterou autor vyvrací, a sice předpoklad, že podle principu kompozicionality by bylo 

nutné, aby se do derivátu „dostaly“ (když nechci napsat „aby se v něm odrazily“)2 všechny 

významy polysémního základového slova,3 případně – ve slabší verzi – abychom mohli 

bezpečně predikovat, kterým z významů bude derivát motivován. Tato teze samozřejmě zní 

absurdně a asi žádný lingvista by netvrdil, že takhle definovaná kompozicionalita se může při 

derivaci realizovat. Nešlo by ale ukázat, že sama teze je formulována vadně? Půjdu na to 

zeširoka: J. Sláma v práci několikrát s obdivuhodnou bystrostí nachytává lingvisty na 

švestkách, když ukazuje, k jakým nepochybně nechtěným výsledkům bychom museli dojít při 

(logicky) důsledné aplikaci jejich hypotéz, konkrétně zde však myslím aplikuje logiku 

nadmíru (srov. už pozn. 3): aspoň nad některými citovanými vymezeními slovotvorného 

významu bychom snad mohli připustit, že autority nevylučují současné působení jiného vlivu, 

nebo že předpokládají smysluplné omezení lexikálního významu základového slova (např. na 

jeho denotativní složku: v jiném případě by podle mě byla úplná dědičnost, jak ji autor 

vymezuje na s. 77, prakticky nesplnitelná – s výjimkou zcela okrajových případů, jako je 

tvoření termínu z termínu). Autor tady myslím nepřihlíží k jakémusi – a myslím, že obecně 

sdílenému – předpokladu,4 že zvlášť v lexikologii některá silná tvrzení platívají pro 

prototypické příklady, které můžeme k jejich demonstraci bez problémů vybrat, ale více nebo 

méně selhávají u příkladů perifern(ějš)ích či při důkladné empirické analýze širokého 

materiálu, a především že při určité zvolené obecnosti popisu pracujeme se zjednodušeními. 

Proto by mě zajímalo, zda by podle autora práce tuto nesrovnalost mohlo vyřešit pouhé 

přeformulování výchozí teze (a kritizovaných tezí Furdíkových, Dokulilových aj.) se zřetelem 

k motivaci derivátu pomocí (významové stránky) jedné lexie (a odvození z materiální 

stránky lexému, tj. nejen u polysémních lexémů z jednotky jiné úrovně) a zda bychom pak 

mohli prediktabilitu, průzračnost apod. slovotvorného významu uznat.5 

3. S diskusemi o kompozicionalitě slovotvorného významu (s. 40–49) a výběrově i s dalšími 

otázkami, které práce řeší, souvisí úroveň popisu českého lexika v dostupných slovnících. Ani 

snad nemusím autora chválit za to, že se pro účely empirických částí práce se slovníkovými 

významovými popisy nespokojil a vytvořil vlastní (byť bych některé z nich podrobil kritice, 

některé vymezené lexie spíše vypadají jako významové odstíny; ovšem přinejmenším stejnou 

kritiku by pak zasloužily i některé kanonické slovníkové popisy…). Chtěl bych zde spíš 

upozornit na pět věcí, na které práce poukazuje jakoby mimochodem, protože se na ně přímo 

                                                 
2 Tady ještě dodávám připomínku k jednomu termínu užitému v práci: v definici lexikálního významu bych se 

vyhýbal zjednodušujícímu slovu odraz (k s. 17). 
3 „[…] tradičně je výrok slovo Y je motivováno slovem X ekvivalentní s výrokem slovo Y dědí všechny významy 

slova X a nemá žádné významy, které by nemělo i slovo X.“ (s. 73, zvýraznění autora práce) 
4 Co myslím tím obecným sdílením? Rozhodně ne nějakou rezignaci typu „argumentovat se dá vším“, ale 

vědomí, že polemizovat lze prakticky s jakýmkoliv výrokem, lze ho napadnout z různých stran a vytáhnout 

protipříklady, a proto podle mého názoru někdy stačí charakterizovat centrum jevu nebo nějakou jasněji 

vymezenou část, aby byl výrok přínosný. (Tím se ovšem rozhodně nezastávám některých výroků založených na 

pečlivě vybraných příkladech a neadekvátním zobecnění. Jedním z nich je postřeh F. Čermáka, který má 

dokládat neprediktabilitu lexikálního významu; v práci je vícekrát zmiňován: každý, kdo učí, je učitel, ale ne 

každý, kdo cvičí nebo budí, je buditel. Všechny odvozeniny jsou totiž motivovány lexií, pouze u učitele jde 

shodou okolností o lexii (patrně) monosémního lexému, zatímco u dvou dalších případů o lexie polysémních 

slov – jednou lze lexii vymezit syntaktickou valencí, podruhé valencí sémantickou. Na podstatě motivace se 

podle mě nic nemění.) 
5 Pro případné další rozpracování slovotvorného významu, motivace, popř. kompozicionality apod. bych 

autorovi doporučil zohlednit jednak navzájem odlišné pojetí strukturního významu v diachronně orientovaných 

pracích I. Němce a D. Šlosara, jednak nové, „motivatologické“ práce M. Ološtiaka, který tvořivě rozpracovává 

dílo v práci zhusta citovaného J. Furdíka. 
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nezaměřuje, ale které si zaslouží obecnější pozornost: slovníkové popisy jsou totiž na jednu 

stranu „špatné“, nedokonalé (a, b, c), na druhou stranu „příliš dobré“ (d, e):  

a) Významový popis ve slovníku je jen výjimečně jiný než lineární, kdežto předpokládaná 

významová struktura polysémních lexémů je v mnoha případech různým způsobem 

rozvětvená (srov. text Kroupové a Mejstříka, citovaný v práci). I tato skutečnost by 

komplikovala empirické ověřování autorova vymezení sémantické dědičnosti jako vztahu 

sémantické struktury derivátu k sémantické struktuře základového slova. 

b) Pro detailní analýzu založenou na jednotlivých lexiích si nelze brát za základ hesla těch 

polysémních odvozenin v SSČ, u nichž jsou jednotlivé významy shrnuty, aby se slovník vešel 

do stanoveného rozsahu (např. létat 1 k letět 1–4, s. 46) – obecněji řečeno platí, že zpracování 

jakéhokoliv tradičního slovníku je limitováno jeho rozsahem.  

c) Protože autor pracoval s českými slovníky, byl zpravidla ušetřen rozdílu v počtu 

významů/lexií, které slovníky vymezují, nebo mohl jejich nestejný počet snadno vysvětlit 

(SSČ jako redukce SSJČ, nový význam v ASSČ apod.). Nechci si ani představovat, jakou 

námahu by musel vynaložit, kdyby se prokousával zpracováním bohatě polysémních lexémů 

v různých slovnících světových jazyků, nebo třeba zpracováním slov z jednoho významového 

pole v různých dostupných staročeských slovnících.  

d) Tady se ale dostáváme k otázce, zda bylo vždy účelné, aby autor užíval vyčerpávající 

zpracování lexémů zkompilované z prakticky všech dostupných slovníků. Domnívám se, že 

hledá-li pak lexii základového slova, kterou je derivát motivován, nepracuje s jazykovým 

povědomím plus mínus běžného uživatele jazyka, nebo, ze zcela jiného pohledu, s prostředky 

v jistém smyslu nepříznakovými, ale s mnohem obsáhlejší množinou, maximalistickým 

konstruktem.6 Konstrukt běžného uživatele, tj. nezohlednění některých zastaralých, úzce 

odborných apod. významů, by mi na některých místech práce připadal vhodnější; anekdoticky 

poznamenávám, že by patrně vedl k vyššímu zastoupení dědičnosti „ob derivát“ (k s. 132). 

(Aby nedošlo k omylu: jak jsem psal výše, autor se se slovníkovými popisy nespokojuje a 

počet lexií u některých lexémů mění, většinou vymezuje nové lexie; tady jsem chtěl jenom 

napsat, že podle mého názoru mohl na některých místech směle redukovat.) 

e) Speciálním případem významu, který je z hlediska slovotvorného významu „fraglich“ a u 

něhož bych doporučil jednotlivě zvažovat, zda má být při zkoumání sémantické dědičnosti 

zohledněn, je slovotvorný či sémantický kalk. Nechci se tady vracet na začátek posuzované 

diplomové práce a vylepšovat tamní bezmála precizní vymezení polysémie a homonymie, 

omezím se na vlastní příklady – u polysémního lexému proud běžný mluvčí patrně dodnes 

vnímá významovou souvislost mezi tokem vody a elektrickým proudem, je však zřejmé, že i 

u některých homonym je schopen takovou významovou souvislost „zkonstruovat“ – u rakety 

by to mohl být tvar nebo prudký pohyb, u kolejí půdorys budov (koleje jsem si nevymyslel, 

uvádí je I. Němec!). Jde mi o některé lexémy uvedené v teoretické a empirické části práce; 

nechci tady ani vynášet soudy, nakolik je vzájemný vztah mezi významy zřejmý, to ponechám 

na čtenářích; uvedu jen nepochybné kalky: předhodit ‚vyčíst, vytknout‘ (s. 52), korunní 

svědek (k s. 74). 

4. Nechci tady vypadat jako staromilec, ale nemohu nezmínit, že hierarchické sítě, vymezené 

konstrukční gramatikou (s. 66), a vztahy mezi jejich prvky se podle mého soudu velmi 

podobají lexikálním subsystémům jazyka, jak je pro diachronní lexikologii už dříve 

                                                 
6 Příklady, a to nikoliv jednoznačné, ale diskusní: medvěd 2. expr. nevrlý n. neohrabaný člověk, 3. Malý, Velký 

medvěd souhvězdí; zub 3. vrub na ostří; koruna 7 bot. vnitřní květní obal; srdečný v syntagmatu zánět srdečného 

svalu. 
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rozpracoval I. Němec a jeho spolupracovníci (a pochopitelně i čeští synchronní lexikologové, 

srov. 2. citát z J. Filipce na s. 68). I když autor cituje některé relevantní diachronní práce 

(vedle Němce zná např. Pečírkovou 1979, která se k jeho tématu přímo vyjadřuje), snad by se 

mu při dalších výzkumech vyplatilo zohlednit ještě další práce Němcovy a jeho kolegů… 

5. Práce nabízí mnoho cenných příkladů i postřehů k roli univerbizace a jejímu vztahu 

k derivaci. Zde jen jednu poznámku: substantivum bokovka je v práci pojednáno jako derivát 

adjektiva bokový (s. 106) a autor vedle slovníkových významů ‚vedlejší práce, která není 

základním zdrojem příjmů‘ a ‚milostný poměr mimo oficiální partnerský vztah; partner z 

takového vztahu‘ vymezuje ještě „třetí, obecnější význam ‚vedlejší aktivita‘“ (t.).7 Domnívám 

se, že by se s autorovou perspektivou shodovalo pojetí lexému bokovka jako univerbizace, 

paralelně s derivací, a jako výchozí sousloví nabízím práce bokem, vztah bokem apod. A tady 

nastává problém: není derivační vztak mezi výrazy bokový a bokovka obrácený, než uvádí 

autor – nejsou (asi ne právě častá) syntagmata typu bokový vztah nakonec výsledkem 

multiverbizace? 

6. U některých citovaných příkladů, např. u pysk → pyskovat (s. 77), je posouzení sémantické 

dědičnosti problematizováno skutečností, že jde o parasystémové, tzv. modelové tvoření (zde, 

předpokládám, podle huba → hubovat). Zohlednění parasystémových vlastností, jak jsou 

vymezeny v pracích D. Šlosara, J. Pleskalové a M. Zikové, by snad prospělo i druhé 

empirické kapitole – pokud zde autor zjišťuje, že jedenkrát doložené odvozeniny 

s monofunkčním sufixem -tel jsou častěji odvozeny od v pořadí jiných významů výchozích 

lexémů, než je tomu u stejných odvozenin frekventovaných, pak mu přes teorii parasystému 

nabízím jednoduché zdůvodnění: hapaxy nebývají motivovány prvním významem lexému 

právě proto, že jsou velice často expresivní, a jako takové bývají už tvořeny od necentrálního 

významu základového slova.8  – Expresivita pak nabízí ještě jedno nesložité vysvětlení. Když 

autor práce v závěru, při úvahách o slovotvorných variantách, píše o tzv. synonymy blocking, 

tedy že „existence slova thief blokuje vytvoření slova stealer ve stejném významu“ (což je 

samo o sobě v citované studii příkladem vhodně zvoleného příkladu v tom smyslu, jak jsem 

psal výše), podivuje se nad existencí synonymních dvojic krkavý – krkatý a vlasatec – vlasáč. 

Zdůvodnění, která nabízí, tj. předpoklad idealizovaného mluvčího a sporná představa langue 

jako homogenního systému, jsou jistě plauzibilní, ale právě přes skutečnost, že jde o dvojice 

expresivních pojmenování, se podle mě nabízí ještě jednodušší vysvětlení: hlásková či 

slovotvorná variantnost daných pojmenování je prostě projevem úsilí pojmenovat daný jev 

nově, neotřele. 

Závěr posudku jsem s klidným svědomím mohl napsat už výše. Teď bych ještě chtěl autorovi 

poděkovat za mimořádně inspirativní čtení. 

 

 

Kubšicy-Rachlow 26. srpna 2018    Mgr. František Martínek, Ph.D. 

                                                 
7 Pro moji poznámku zde není důležité, že třetí, autorem vymezený význam, doložený příklady na s. 106, bych 

osobně nepovažoval za tak zásadní extenze prvních dvou významů, abych je zařadil k novému významu, ale 

pojednal bych je spíše jako významové odstíny (i když souhlasím s potenciální námitkou, že u některých 

dokladů bych měl problém, zda je přiřadit k ‚práci‘, nebo ‚milostnému poměru‘). 
8 Kromě toho bych u některých hapaxů uvítal významovou glosu (je např. drbatel od hlazení, nebo od povídání?) 

popř. úvahu o paralelní motivaci (lze rozhodnout, zda je vyléčitel skutečně odvozenina od vyléčit, nebo „až“ 

předponová odvozenina od substantiva léčitel?). 


