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Posudek diplomové práce Mgr. Jakuba Slámy Sémantická dědičnost při sufixaci 

od polysémních slov 

Diplomová práce Jakuba Slámy přináší nové a velice přínosné téma nejen pro českou 

slovotvornou teorii. Na základě původní inspirace podnětné studie vypracované pro anglický 

jazyk, kterou si diplomant zvolil zcela samostatně, tak vznikla dílčí novátorská práce 

zaměřená na český jazyk. Hned v úvodu posudku chci ocenit diplomantův (teoreticky i 

prakticky) odborně fundovaný výběr tématu a predikci jeho nosnosti pro český jazykový 

materiál. Tato volba jakožto i samotné zpracování tématu svědčí o lingvistické vyspělosti 

autora i jeho uživatelském a lexikograficky zručnému nadhledu nad systémem českého 

jazyka, a to především (i když nejen) v lexikálním (sémantickém i slovotvorném) plánu. 

Dokazuje to zdařilá aplikace metodologických postulátů, zjištění a závěrů motivující studie na 

vlastní analyzovaný materiál i vlastní samostatné úvahy, interpretace empirických dat a 

vyvozování obecnějších závěrů.   

Diplomová práce má detailně promyšlenou a propracovanou kompozici. Zahrnuje 

úvodní teoretické a metodologické části, v nichž se v adekvátní míře shrnují a hodnotí 

příslušné výklady v české a (výběrově) anglické odborné literatuře. Diplomant se zaměřuje na 

pojmy a jevy vztahující se k sémantické dědičnosti, příp. sémantickému transferu. Představuje 

pro češtinu nové či ne zcela běžné a tradiční pojmy (sémantická dědičnost, globální 

sémantická dědičnost, polymotivace aj.). Ilustrováno a komentováno je také zohledňování 

sémantické dědičnosti ve vybraných výkladových slovnících češtiny. Přesvědčivě je 

zdůvodněna metodologie omezující téma na sufixaci a vybraná slovotvorná hnízda i metodika 

popisu jejich významů. Empirická část diplomové práce přináší analýzu 43 slovotvorných 

hnízd polysémních somatismů a soustředí se na sémantické vztahy mezi deriváty (ilustrované 

srovnáním 80 etablovaných derivátů se sufixem -tel a 100 hapax legomen s týmž sufixem). V 

závěru práce jsou shrnuty získané poznatky, zvažováno je jejich zobecnění – k těm mj. patří 

ověření potřeby rozlišovat strukturní a procesuální aspekt sémantické dědičnosti.  

Diplomant prokázal znalost v problematice slovotvorné (onomaziologické) a 

lexikologicko-lexikografické, ale také gramatické a šíře obecnělingvistické. Cenná je jeho 

schopnost propojovat dílčí fakta a poznatky, promýšlet souvislosti a důsledky i možnosti 

dalšího bádání (v uvedených oblastech). Při znalosti jednotlivých teoretických východisek 

jasně a přesvědčivě formuluje vlastní stanoviska, polemizuje s „autoritami“, a to vše důkladně 

zdůvodňuje a dokládá empiricky. Viz např. u tradičního pojetí kompozicionality významu a 

sémantické transparentnosti motivovaných slov se mu podařilo dokázat, že nezohledňuje 

polysémie základového slova. Dále např. zpochybnil redukování sémantické dědičnost na 
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rozdíly mezi slovotvorným a lexikálním významem a ilustroval to mj. u slovesa cvičit (s. 57).  

Na základě analýzy derivátů motivovaných polysémními slovy se mu podařilo 

postulovat některé nové a důležité poznatky, zejména to, že motivovanost derivátů a 

sémantická kompozicionalita jejich slovotvorného významu je výrazně nižší, než se obvykle 

předpokládá, a že tedy bývá přeceňována motivovanost derivátů na úkor jejich znakovosti. 

Naznačil, že by sémantická dědičnost měla být předmětem slovotvorby, ač tomu dosud 

v české tradici tak nebylo. V obecnější rovině v práci inspirativně ukázal, že konstrukční 

gramatika (a kognitivní lingvistika) nabízejí některá vhodnější východiska pro popis 

slovotvorby, než z jakých dosud vycházela česká slovotvorba. Oceňuji, že podnětně, byť jen 

náznakem zmiňuje jako další potenciální oblast aplikace sémantické dědičnosti mj. také 

výzkum osvojování jazyka (řeči). 

V diplomové práci je dále třeba ocenit přesnost, důslednost a detailnost teoretické i 

analytické práce a popisu. Diplomantův smysl pro detail ilustruje např. dílčí konstatování (s. 

44) o ověřování významu slovesa zbohatnout na jeho 520 dokladech slovesa v korpusu 

syn2015. Cit pro jazyk a smysl pro jemnou sémantickou analýzu prokázal u většiny příkladů 

(s vědomím možné relativnosti a případné subjektivity v chápání lexikální sémantiky slov). 

Výklady lze vesměs považovat za adekvátní. Pochybnost mám např. u interpretace motivace 

derivátu palčáky na s. 96: „já toto slovo chápu jako fundované substantivem (palec > palčák), 

tedy jako odvozeninu prvního stupně“ – diplomant však zároveň nepopírá jiné motivace.  

Práce je psána vyspělým odborným jazykem, formulace jsou výstižné a přesné, 

precizně je užívána lingvistická terminologie, zcela vzorné je i citování, odkazování a uvádění 

bibliografických údajů.  Důležitou a cennou součástí práce jsou četné grafy, schémata, 

tabulky (v textu a přílohách); jejich pečlivá a pracná příprava opět dokazuje zodpovědný a 

profesionální přístup diplomanta k tématu práce. Nadstandardní je v celku práce také 

připojené závěrečné anglické shrnutí.  

 

Závěr: Diplomová práce Jakuba Slámy splňuje, ba vysoce překračuje nároky kladené na 

diplomovou práci. Velmi ráda ji proto doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat ji 

stupněm výborně. Zároveň vzhledem k přínosu v oblasti lingvistické teorie i pro 

reprezentativní, pečlivě zpracovaný a přesvědčivě interpretovaný materiál doporučuji 

diplomovou práci publikovat. 
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