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Diplomová práce Alberta Vojtěcha se zabývá okrajovým, nicméně velmi zajímavým 

slovotvorným procesem, který zaměstnává morfology už několik desetiletí. Jde o 

onomaziologický proces, který nepojmenovává nový význam, nýbrž je ke stávajícímu 

významu báze přidána pragmatická intenzifikační složka typicky ve formě vulgarismu 

(expletiva) vyjadřující emotivní, hodnotící postoj mluvčího. Proces je zajímavý tím, že se 

vymyká z běžného okruhu slovotvorných prostředků a představuje klasifikační problém. 

Nový konstituent je samostatné slovo (může jít ovšem také o frázi), které se však nepřipojuje 

ani před, ani za bázi, nýbrž je do bázového slova (ať už poly-, nebo monomorfemického) 

vložen. Tento jev je v angličtině zcela ojedinělý, nemluvě o tom, že porušuje obecně 

uznávaný princip nepřerušitelnosti slova (jedné z jeho definičních charakteristik). Z toho 

důvodu se vedly debaty o samotném označení tohoto procesu – původní termín expletivní 

infixace je dnes opouštěn (nejde tu o infix) ve prospěch deskriptivního označení „expletive 

insertion“ (na definitivní morfologické zařazení dosud čeká). Tento způsob tvoření 

představuje další z řady procesů, která produkují pragmatické okazionalismy (nonce words), 

jejichž funkce je diskurzní nikoli lexikon rozšiřující. 

 Práce má standardní strukturu. Po teoretické části, v níž jsou shrnuty poznatky o tomto 

jevu z pramenů od 70. let minulého století až po nejnovější (Bauer 2017) a z nichž některé 

jsou zapracovány do metodologie práce. Tou se zabývá následující Kapitola 3, která stanovuje 

cíle, vytyčuje okruh zkoumaných insertů (především expletiv) a popisuje sestavování vzorku. 

Vlastní analýza je rozdělena na tři části. První se zaměřuje na rozbor bází, distribuci slovních 

druhů, morfologickou a slabičnou strukturou bází a jejich sémantické skupiny uvnitř vzorku. 

Druhá část se zabývá (expletivními) inserty ve vzorku – jejich výčtem a sémantickými 

kategoriemi.  Třetí část přináší podrobný rozbor pozičních pravidel vkládání insertů do bází, 

jejich morfologické a prozodické motivace, a upozorňuje na možnosti dvojí pozice vkládání a 

na případy vybočující z obecných pravidel. Závěr shrnuje kvantitativní výsledky a získané 

poznatky, tj. nejčastější typ bází ve vzorku, nejčastější typ insertů a pravidla jejich 

umisťování. Práci doplňuje rozsáhlá příloha představující kompletní vzorek s nejdůležitějšími 

charakteristikami položek.  

       Připomínky: zkoumaný vzorek je opravdu velmi různorodý (je vybrán z různých 

sekundárních pramenů a jen zčásti doplněn vlastním materiálem; s klasifikací některých 

položek by bylo možné polemizovat) a neumožňuje sledovat zcela objektivně distribuci 

různých (pod)typů a diachronní aspekt růstu či kolísání popularity tohoto jevu a jeho textovou 

distribuci. Ideální by bylo sestavit zcela původní vzorek podle jednotných pravidel – to 

bohužel z časových a technických důvodů nebylo možné. Větší pozornost mohla být 

věnována dosud nepopsaným kategoriím bází (zájmenné, předložkové, spojkové). Dovedl 

bych si představit i další parametry insertů, které by bylo možné zkoumat – také to časově i 

jinak vesměs přesahuje rámec diplomové práce.    

 Hodnocení: Cíle práce, které se diplomant stanovil, tj. popsat „slovotvorný potenciál“ 

těchto útvarů a obecná pravidla jejich tvoření (prototypické konstituenty, kombinatorické 

vzorce báze-insert a pravidla umisťování insertů), byly splněny. Práce tak poskytuje originální 

syntetický obraz této zvláštní onomaziologické kategorie a dokonce referuje o některých 

skutečnostech, o nichž se v literatuře nepíše. Formálně a jazykově je práce dobře zvládnuta a 

vykazuje veškeré náležitosti. 
Závěr: Domnívám se, že diplomová práce se celkově povedla. Autorovi se v ní podařilo 

popsat zkoumaný jev a jeho obraz v literatuře a na základě bohatého vzorku přinést některé nové 

poznatky o tomto způsobu tvoření, které v dosavadních studiích nenajdeme. Diplomant prokázal, 

že je schopen pracovat s literaturou i zrealizovat samostatný výzkum na patřičné odborné úrovni. 

Doporučuji práci k obhajobě a předběžně navrhuji hodnocení „velmi dobrý“ až „výborný“.  
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