
Oponentský posudek disertační práce Mgr. Jany Šindlerové nazvaný 
Verbal Valency in a Cross-Linguistic Perspective 

 

 

Anglicky psaná disertační práce se zabývá rozdíly ve slovesné valenci v paralelním 

česko-anglickém korpusu PCEDT a slovníku CzEngVallex. Obsahuje tři hlavní části: 

0. Motto a předmluvu, úvodní část nazvanou I. Methodology and Data a hlavní část s 

názvem II. Analysis (korpusových dat). 

 

Autorka velmi pěkně poukazuje na základě korpusových dat a z nich vyvozených 

valenčních slovníků na slabiny Funkčního generativního popisu (FGP), jež se 

projevují při nutnosti anotovat reálná data. V menším počtu případů i navrhuje, jak 

by se s problémy měla teorie vyrovnat (např. odkazy na práci Kettnerové).  

Poukazováním na nekonzistence ve značkování autorka klade závažné otázky 

autorům FGP. Problémy jsou dány zejména vágností vymezení aktantů, dále na 

strukturními rozdíly mezi jazyky, jež pojetí tektogramatiky ve FGP jako obecně 

platné pro různé jazyky nedokáže náležitě vystihnout (vím, že tektogramatický popis 

různých jazyků se liší, ale snad jen v systémovém uspořádání, možná se však 

mýlím). Autorka vlastně klade otázku, zda se mají synonymní překlady téže věty, 

které mají však odlišnou strukturní podobu, zachycovat jediným tektogramatickým 

zápisem. Kdy ano a kdy ne? 

Práce je vlastně kazuistikou – probíráním různých problematických případů. Zabývá 

se:  

(a) problematikou tzv. „zero alignment“: „catenative verbs“ (kontrola), konstrukce se 

sémanticky vyprázdněnými slovesy (light verb constructions) a konverzivními 

slovesy; 

(b) nesouladem při přiřazování funktorů: slovesa posuzování, slovesa učení, rozdíly 

mezi Výsledkem (effect) a Doplňkem (predicative complement), mezi Adresátem a 

Benefaktorem, rozdíly mezi dynamickým, směrovým (Directional3) doplněním a 

doplněním statickým (Location). Dále se věnuje problematice tzv. „Instrument 

Subject Alternation“, „Possessor Object Alternation“ a „Locative Subject Alignment“ 

kde je zvlášť pěkně vidět,  

(i) jak perspektiva jiného jazyka (zde angličtiny) může obohatit naši znalost češtiny, 

(ii) jak jsou jazyky odlišné a obtížně se nějak jednotně popisují, zvlášť při přísném 

postulátu FGP (u vědomí rozmanitých druhů synonymie), že jeden význam se má 

vyjádřit jedním tektogramatickým zápisem. 

Autorka málokdy nabízí řešení problematických případů, zůstává u kritiky a já se jí 

příliš nedivím. Musela by totiž hodně přebudovat FGP, například mnohem přesněji 

definovat jednotlivé aktanty a jasněji je odlišit od volných doplnění a zkomplikovat 

známé obecné definice těchto dvou kategorií doplnění. Pěkné, snadno 

zapamatovatelné definice se tak v konfrontaci s daty zkomplikují, ztratí na mentálně 

lehce uchopitelné obecnosti. Nicméně autorčina kritika k modifikacím FGP, ne-li 

přímo k jeho přebudování, nakonec povede, ač v nějakých jiných pracích. I tak je 



kritický pohled autorky velmi cenný a je, myslím, cenným příspěvkem k diskusi o 

synonymii syntaktických konstrukcí ve vztahu k tektogramatickému popisu jazyka a 

o strukturním rozdílům mezi jazyky. 

 

A nyní podrobněji k jednotlivým částem. 

 

Ad 0. Motto a předmluva 

 

Upozorňuji, že úvodní motto (zopakované na konci předmluvy (Preface)), 

platí pro empirické vědy (vědy humanitní, fyziku, lékařství apod.), nikoli pro 

matematiku. 

 

Na s. 2 autorka žehrá na to, že nemá k dispozici popis jazyků na vyšších rovinách 

(zvláště sémanticky anotované korpusy), a tak nezbývá než usuzovat na vlastnosti 

jazyků na vyšších rovinách z jejich vlastností na rovinách nižších. Správný stesk, z 

formy odvozovat funkci je u vědomí homonymie ošidné a toto úskalí se projevuje i v 

autorčině analýze v části II.   

 

Ad I. Methodology and Data  

 

Autorka popisuje cíle, teoretické pozadí a základ své práce a také způsob anotace 

zvoleného paralelního korpusu. V charakteristice teoretického základu práce a 

východisek pro vlastní práci předvedla velmi dobrou obeznámenost s literaturou, 

výstižně v ní popisuje hlavní vlastnosti probíraných teorií, jež i já považuji z hlediska 

cíle práce za relevantní. 

 

Problémy s valencí jsou pěkně shrnuty v bodech 1.– 4. na s. 9. Na s. 19 autorka 

parafrázuje Františka Čermáka těmito slovy: „Any change in valency of a lexical item 

then signalizes a change in meaning.“ Jak se k tomuto tvrzení autorka staví? Myslí 

si, že je to pravda? Uvažme dvojici vět: 

 

(1a) Pracovník obdivoval výkonnost svého šéfa. 

(1b) Pracovník se obdivoval výkonnosti svého šéfa. 

 

Sloveso obdivovat tu figuruje ve dvou valenčních podobách, leč význam vět je týž. 

Nebo si vezměme věty (předjímám již autorčinu diskusi v analytické části II): 

 

(2a) Zahrnul to do svého portfolia. 

(2b) Zahrnul to ve svém portfoliu. 

 

Je-li tu „shift in meaning“, pak jaký? 

 

Prosím o vysvětlení, proč jsou aktanty FGP přisouzeny ve větě (2a) na s. 22: 



 

Jeho důvody vedly vrchní soud ke zrušení rozsudku. 
 

tak, jak jsou. Proč je soud Adresát, a ne Pat? 

 

Na s. 23 zcela souhlasím s obsahem odstavce uprostřed: ano, při identifikaci 

argumentových rolí pro řešení syntakticko-sémantické problematiky je asi nutné 

zapojit (engage) i pragmatiku a morfologii, ač pomoc z nižší, tj. morfologické roviny 

je z povahy věci problematická (usuzování z formy na funkci). 

 

Na s. 24 opakuje autorka notorickou definici aktantů a volných doplnění a uvádí, že 

je příliš obecná a příliš nepomáhá ve snaze určit valenční povahu konkrétního 

slovního výskytu ve větě. Ano, souhlasím. 
 

O kousek dále dole na s. 25 cituje z článku Paly a Ševečka kritickou poznámku o 

obligatornosti a fakultativnosti a malé distinktivní síle (discriminative strength) 

těchto pojmů. Ano, i zde souhlasím. 

 

Na s. 26 autorka při diskusi o korpusu Prague Czech-English Dependency Treebank 

(PCEDT) očekává v pracovní hypotéze: a high level of syntactic parallelism between 

the languages. Nicméně realita tomuto očekávání nedává za pravdu (jak autorka dále 

v práci dokládá) a v tomto světle se aktanty v pojetí FGP jeví jako dost vágní, jsou 

totiž dost neurčitě a při posouvání kognitivních rolí i vlastně jen formálně 

definovány. Vede to k problémům exemplifikovaným větou (5a) na s. 26 
 

(5a) Soudce obvinil Radka z vraždy. 
 

kde mi např. opět není jasné, proč Radka je Adresát a z vraždy je Patiens. Kvůli 

životnosti? Ale hlavně je v PDT-Vallexu tektogramaticky popsána předložková fráze 

odlišně ve větě (5a) (jako Patiens) a ve větě 
 

(5b) Soudce obžaloval Radka z vraždy. 
 

(jako Caus, tedy Příčina), ač strukturní i významový rozdíl mezi větami je nepatrný a 

nijak odlišnost ve zvoleném značkování nemotivuje. Rozdíl je teoreticky závažný 

hlavně proto, že Patiens je aktant, a Příčina nikoli. Na toto autorka velmi správně 

poukazuje a zaslouží si chválu. 

 

Na problematické případy uvedeného typu a typů jiných se v dalším autorka hodlá 

zaměřit, jak pěkně uvádí v posledním odstavci podkapitoly 2.3.3. 

 

Ad II. Analysis. General Remarks (kapitola 4) 

 



Tato hlavní část obsahuje jádro práce: diskusi o problematických případech odlišného 

značkování syntakticko-sémantických protějšků v paralelních větách. Už jen 

upozornění na jednotlivé typy je velmi záslužné. 

 

Na s. 44 autorka cituje Chlumskou a její chválu paralelních korpusů. Zároveň tvrdí, 

že tyto korpusy nejsou vhodné pro posuzování rozdílů mezi jazyky jako takovými, 

protože překladové ekvivalenty jsou ovlivněny posuny významu při překladu. Nu, při 

překladech takřka vždy dochází k posunům, ale to přece ještě neznamená, že korpusy 

nejsou vhodné pro posuzování rozdílů mezi jazyky jako takovými. Naopak, i nutnost 

posunů u (samozřejmě dobrých) překladů vyjevuje vlastnosti jazyků jako takových a 

rozdíly mezi nimi. Nevím, zda je výše uvedené tvrzení citát z Chlumské, nebo 

reflexe autorky samé. Rád bych, aby se k tomu při obhajobě autorka vyjádřila. 

 

Rovněž nesouhlasím se zněním 1. odstavce na s. 45. Myslím, že v dobrém překladu 

naopak translation effects do not spoil the data, ve špatném jistě ano. Nesouhlasím 

tedy s obecným tvrzením o riziku (risk of spoiling the data); toto tvrzení je 

oprávněné, myslím, jen u špatných překladů (což je ovšem samozřejmá banalita). 

 

Ad II. Analysis. Zero Alignment (kapitola 5) 

 

Problematika 5.1 Zero alignment: catenative verbs a Exceptional Case Marking 

(ECM). 

Ano, tento typ je v češtině řídký, čeština jej ráda nemá a je to jeden z významných 

strukturních rozdílů mezi češtinou a angličtinou, ostatně dobře známý. 

 

Právě věty (10a), (10b) a (10c) na s. 49 pěkně vyjevují problémy s tektogramatickou 

rovinou a jejím postulátem, že tektogramatický zápis plně synonymních vět je týž. 

Zmíněné věty jsou po mém soudu synonymní, proč mají tedy odlišné 

tektogramatické zápisy ty české varianty? 

 

Podobně autorka pěkně poukazuje na rozdíly ve značkování vět (11a) a (11b) na s. 

49. Tohle je vážná otázka pro FGP, nejsou tím otřeseny základy této teorie (hrůza 

pomyslit!)? 

 

Na konci kap. 5.1.1  na s. 51 je vidět podstatný vliv morfosyntaktické reprezentace 

vět na to, zda syntaktická struktura bude „flat“ nebo „layered“.  

 

V podkapitole 5.1.2 nazvané Object Control Verbs (s. 51n.) autorka v předposledním 

odstavci poukazuje na to, že „English control verbs in the treebank are translated 

with non-control, non-catenative verbs on the Czech side“. Proč je to „interestingly“, 

vždyť je to známý rozdíl mezi jazyky, jinak se asi vazba „make the profit picture 

look better“ nedá do češtiny přeložit. Vyjevuje se tak významný syntaktický rozdíl 



mezi danými jazyky (rozdíl mezi „flat“ a „layered“ structure), ale obráceně než v 

kap. 5.1.1. 

 

Naprosto souhlasím i na základě své dlouholeté překladatelské praxe s obsahem 

odstavce na s. 52, cituji: „… nevertheless, this type of semantic shift does not prevent 

the use of the structure as a sufficiently equivalent expression of the semantic 

content. We approach this as an inherent property of (any) language to suppress 

certain aspects of meaning without losing the general sense of synonymity.“ 

 

Ke kapitole 5.2 Light Verb Constructions (LVC, s. 53nn.), která výstižně popisuje 

různé teoretické přístupy k těmto konstrukcím, mám tyto poznámky a otázky. 

 

Věty (18a) a (18b) na s. 57 pěkně vyjevují odlišnost jazyků: v jednom jazyce je 

slovesný význam vyjádřen jediným slovesem, v druhém verbonominální konstrukcí 

typu LVC. To ovšem vede k odlišným tektogramatickým zápisům, přičemž však obě 

věty jsou synonymní, a měly by tedy mít tektogramatický zápis jediný. Odrazí se to 

ve změně teorie FGP? Nebo se bude postulovat, že ty věty nejsou úplně synonymní? 

Pokud nejsou, v čem se významově liší? A podobně věty (19a) a (19b) na s. 57: je tu 

odlišnost v otcovském uzlu předložkové skupiny on retailing – na maloobchodní 

prodej dána jen rozdílem v pojetí značkování, nebo je rozdíl dán něčím hlubším, co 

odlišuje jednotlivé jazyky? Bylo by asi ideální chápat LVC klást důraz a place weight 

jako jednu jednotku a na ni zavěšovat doplnění on retailing – na maloobchodní 

prodej. Vzhledem k možnému rozvití substantiva je to ale dost komplikované. 

Autorka o problému pěkně diskutuje na s. 60 v závěru odst. 5.2. 

 

Ad podkapitola 5.3 Conversive Verbs (s. 60nn.). Na s. 61 dole se autorka zmiňuje o 

„verbs of feeling“ a míní tím pravděpodobně konstrukce typu: Bolí mě noha., že? 

Diskuse počínající na s. 61 vážně zpochybňuje postulát FGP o posouvání 

kognitivních rolí (Aktor). Aktor je pak definován velmi vágně a vede k to k 

problémům v odlišném značkování. Problémy se značkováním jsou vinou 

podspecifikace Aktoru pěkně znázorněny na obr. 5.8. V této kapitole na to autorka 

bystře poukazuje. 

 

Zajímavá je poznámka 9 na s. 62 o strukturní víceznačnosti věty 
 

(22b): Zpráva se opírá o telefonický výzkum… 

 

(pominu-li homonymní slovesný tvar opírá). Ptám se: je-li tato struktura strukturně 

víceznačná, má asi mít více tektogramatických zápisů, ale pak by měla mít různé 

významy. Je ale asi zjevné, že věta je významově jednoznačná. Je tedy strukturní 

rozdíl vyjádřen až na větněčlenské rovině? 

 

A v závěru kap. 5 na s. 65. Ano, autorka správně vystihuje příčinu rozdílů v anotaci 

českých vět a jejich anglických překladů: „… the ways in which English and Czech 



express backgrounding of the agent are multiple and they differ across the 

languages.“ Pak ovšem autorka píše: „Czech uses the se-morphemization often, in 

order to preserve topic focus articulation … structure, whereas English does not have 

such a morpheme to work with, so it often uses simple passivization.“ Jak to souvisí 

s aktuálním členěním?  

 

Ad II. Analysis. Functor Mismatch (kapitola 6) 

 

Ad 6.1 Verbs of Judgment (s. 67nn.). Proč je v odstavci začínajícím „Speaking...“ na 

s. 69 uvedeno: „Whereas the direct object form of the Fault builds almost 

immediately actant interpretation, prepositional phrases are ambiguous with respect 

to possible interpretations.“? Copak se na tektogramatické rovině vyvozuje/přiřazuje 

Patiens na základě formy, a nikoli významu? A proč se tu vlastně operuje formény, 

tedy morfologickými významy? Toto ovšem není otázka pokládaná doktorandce, ale 

spíš tvůrcům FGP a je správné, že na to doktorandka v této podkapitole poukazuje; 

také např. na začátku podkapitoly 6.1.1 nazvané Summary (s. 71n.).  

 

Ad podkapitola 6.3 Effect (EFF) versus Predicative Complement (COMPL) (s. 

75nn.) 

 

Diskuse je logicky opodstatněná, autorka si stýská, že povaha Výsledku (Effect) je 

dost široká, že je to vlastně zbytkový aktant s vágní sémantikou, což může vést k 

rozporům v anotaci (rozdíl ve značkování EFF oproti COMPL / CPR (Comparison)). 

Je však dobré, že na to poukazuje. Významná diskuse je hlavně na s. 77 a 78 (autorka 

poukazuje na slabá místa teorie FGP) a s. 79 (odd. 6.3.3. Discussion) v souvislosti s 

rozdílem mezi EFF a COMPL. Autorka správně uvádí, že „conjunctions are highly 

non-prototypical means for expressing valency relations“. A v souvislosti s větami  

 

(37a) Vnímal mé rozrušení jako nepřátelskou reakci. 

(37b) Vnímal mé rozrušení. 

 

na s. 79 si klade otázku, jak zachytit třetí doplnění: jako... na základě těch kritérií 

valenční teorie (FGP), jež jsou dnes k dispozici. 

 

Ad podkapitola 6.4 Mismatch of an Addressee (ADDR) and a Beneficiary (Ben) (s. 

80nn.) 

 

Rozlišit Adresáta od Benefaktora je vskutku velmi obtížné, věc je navíc 

komplikována tím, že Adresát je aktant, a Benefaktor nikoli. Proč vlastně Benefaktor 

není aktant, cožpak týž výskyt slovesa ve větě může být rozvit více instancemi 

Benefaktoru? 

 



Na konci této podkapitoly se opět ukazuje, že při značkování forma vede anotátora k 

určení funkce – u přiřazování doplnění slovesům. To asi není správné, vždyť rozdíl 

mezi Adresátem a Benefaktorem není dán morfologicky. 

 

Ad podkapitola 6.5 Dynamic (DIR3) versus Static (Loc) Expression of Location (s. 

84nn.) 

 

Zde bych se chtěl zastavit u rozdílných rámců (ACT PAT DIR3 a ACT PAT LOC) u 

sloves jako nainstalovat, soustředit a vyjádřit, jejichž příklady jsou na s. 85. Jsou-li 

uvedené dvojice vět synonymní, není důvod je značkovat různými trojicemi 

doplnění. Podle mého názoru synonymní jsou, nebo je rozdíl mezi nimi tak nepatrný, 

že by se neměl vystihovat odlišnými rámci. Opět se tu zpochybňuje, že jediný 

význam by se měl vyjádřit jediným tektogramatickým zápisem. Problém však patrně 

řeší Kettnerová pomocí „dvojí strukturní realizace situačního participantu“. 

 

Nejsem si jist, zda mohu souhlasit se shrnutím (6.6 Summary) na s. 92. Opravdu je 

třeba se nutit do postulování „a slight shift in meaning“ mezi doplněními typu LOC a 

DIR3 (Zahrnuli náklady v ceněLOC. vs. Zahrnuli náklady do cenyDIR3.), abychom 

mohli zachovat dva odlišné rámce, jeden obsahující LOC a druhý DIR3? 

 

Ad II. Analysis. Alignment Conflict (kapitola 7) (s. 93nn.) 

 

Ad podkapitola 7. Instrument Subject Alternation (s. 93nn.) 

 

Tato kapitola je závažná tím, že poukazuje na problém zvaný „Instrument Subject 

Alternation“. Autorka provádí ve stejnojmenné podkapitole 7.1 (s. 91nn.) jemnou 

analýzu rozdílu mezi Aktorem a Nástrojem, přičemž se pěkně vyjevuje, jak k anotaci 

jednotlivých struktur v jednom jazyce přispívá jejich překladový ekvivalent (angl. 

aktorové by versus prostředkové with; v češtině je vždy instrumentál, srov. konec 

podkapitoly 7.1.1 na s. 104). K hluboké analýze, kde se operuje různými 

rafinovanými testy, nemám výhrad.  

 

Na s. 113 se opět poukazuje na Kettnerovou v souvislosti s tím, že „two valency 

complementations correspond to a single situational participant“; autorka to uvádí 

jako příčinu značkovacích rozporů. 

 

V podkapitole 7.2 Possessor Object Alternation (s. 113nn.) autorka pěkně vyjevuje 

strukturní rozdíly mezi jazyky (s. 115): 

 

(90a) Some people have even criticized my speech at the opening ceremony. 

(90b) Lidé mě teď kritizují, že jsem někoho otevřeně pochválil. 

 



Podobně v kapitole 7.3 Locative Subject Alignment (s. 115nn.). Kapitola pěkně 

poukazuje na odlišnost jazyků danou jejich osobitými vlastnostmi, kdy se různými 

strukturními prostředky vyjadřuje tentýž význam. Co s tím ve FGP, ptám se 

(řečnicky)? 

 

Na s. 118 je věta: 
 

(97) The rivals currently are locked in a costly bidding context for Hollywood film 

rights. 
 

Co je v ní frazém? 

 

Jazyk a formální úroveň práce 

 

Práce je psána stylisticky velmi kvalitní angličtinou, text navíc obsahuje málo 

překlepů a chyb. Níže si dovoluji uvést jejich soupis, čině tak proto, aby ho autorka 

mohla využít pro eventuální bezchybnou publikaci práce. 

 

s. 2, 12. řádek shora: uderlying → underlying 

s. 2, 3. odst. shora: understanding of general → understanding general 

s. 24, uprostřed: enumarable → enumerable 

s. 27, na konci: the the → the 

s. 31, treebank 3 → treebank3 (3 je horní index) 

s. 33, 8. řádek zdola: myslím, že vazba allows creating je nesprávná. 

s. 34, 8. řádek uprostřed: link form → link from 

s. 45, 12. řádek zdola: either included → either include 

s. 47, 7. řádek shora: allowing the sequence: sloveso allow nemá vazbu s jediným 

nepředložkovým objektem, má být: allowing for the sequence 

s. 49, 6. řádek shora: allow both structural interpretations → allow for both 

structural interpretations 

s. 49, 7. řádek shora: (10a) , → (10a)  

s. 49, 7. řádek zdola: u men asi schází index ADDR 

s. 56, 17. řádek zdola: strenght → strength  

s. 60, ad (20c): Má věta: Kladla důraz na valence. aktantovou strukturu ACT CPHR? 

s. 61, 11. řádek zdola: target ACT → target RSTR 

s. 62, uprostřed: Figs. 5.8 and 5.3 → Figs. 5.8 and 5.9 

s. 73, 2. řádek shora: complemetations → complementations 

s. 80, 3. řádek shora: deficit ,→ deficit, 

s. 80, 3. řádek zdola: a possessive adjective pronoun? Co tu znamená adjective, 

vždyť anglické his je zájmeno, ne? 

s. 86, uprostřed: allows two interpretations → allows for two interpretations 

s. 86, 13. řádek zdola: dependent of → dependent on 

s. 93, 5. řádek shora: that that → that 

s. 93, 5. řádek zdola: reasons of → reasons for 



s. 98, 9. řádek zdola: by, The → by. The 

s. 101, 8. řádek zdola: Zemel → Zemřel 

s. 103, 9. řádek shora: index MEANS má být připojen ke slovu olejem. 

s. 105, 3. řádek shora: two realization → two realizations 

s. 105, uprostřed: realizes – nejasné užití slovesa realize 

s. 106, 11. řádek zdola: an re-iteration → an re-iteration  

s. 107, 9. řádek shora: sentences suggest → sentences suggests 

s. 107, 1. řádek zdola: this type → this type of 

s. 109, 8. řádek shora: it allows semantic interpretation → it allows for semantic 

interpretation 

s. 109, ve větě (80)a: udalostí → událostí 

s. 109, 9. řádek zdola: Instruments, or, Abstract Causes, can → Instruments or 

Abstract Causes can 

s. 112, 15. řádek zdola: Verbs allowing the → Verbs allowing for the 

s. 114, pozn. 10: these case → this case 

s. 119, 13. řádek zdola: Je odkaz na větu (91) správný? 

s. 121, 11. a 12. řádek zdola: nemají být (108a) a (108b) prohozeny? 

 

Korekturu jsem navíc ad usum autorky provedl tužkou přímo do exempláře práce. 

 

Klady práce v bodech 

 

• autorka má velmi dobrý přehled o příslušné literatuře, dobře zná příslušné 

teorie 

• autorka vyjevila řadu nesouladů v tektogramatickém značkování angličtiny a 

češtiny a uvedla jejich příčiny. Diskusi o problémech vedla na vysoké odborné a 

logické úrovni 

• formální úrovně práce je přes výše uvedené nedostatky velmi dobrá, angličtina 

velmi kvalitní. 

 

 

Zápory práce v bodech 

 

• autorka snad mohla navrhnout modifikace FGP ve světle předložených 

diskrepancí ve značkování 

• v práci je pár překlepů a jazykových chyb, na něž jsem poukázal výše 

• práce postrádá seznam zkratek, velmi bych jej uvítal. 

 

 

Závěr 

 

Autorka se ve studované problematice velmi dobře vyzná, dala si práci s nalézáním 

rozdílů ve značkování překladových ekvivalentů a řadu rozdílů i našla. Názorně 



předvedla, jak je důležité dívat se na jazyk Č skrz jazyk A (Č a A lze chápat i jako 

proměnné za jazyky), neboť právě kontrastivní pohled leccos o jazyce Č vyjeví, jak 

je ostatně obecně známo. Nejvíce si cením autorčiny kazuistiky a diskuse k 

jednotlivým příkladům. Možná mohla ve větší míře ve světle předvedených 

diskrepancí sama doporučit návrhy na změnu teorie, např. zpřesnění definic aktantů 

ve FGP.  

Řešené téma je aktuální a použité metody jsou adekvátní, moderní a na úrovni 

současného vědeckého poznání. Tematizaci řady problémů spjatých s 

tektogramatickým popisem jazyků lze považovat za nové vědecké poznatky. 

Práci hodnotím jako velmi přínosnou, ba doporučuji ji k publikaci po opravě 

nalezených chyb a po zapracování obhajobní diskuse. Práci doporučuji k obhajobě 

jakožto dostatečnou pro udělení titulu PhD. Autorka nepochybně prokazuje 

předpoklady k samostatné tvořivé práci. 

 

 

V Praze 29. července 2018    
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