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Konkurence vybraných lexikálních alternací: korpusová sonda 

Předkládaná diplomová práce si jako svůj cíl stanovuje popsat konkurenci vybraných lexikálních alternací, 

tj. popsat alternační potenciál vybraných sloves, která do těchto konstrukcí vstupují, a stanovit faktory, 

které se podílejí na výběru té které alternující konstrukce. V teoretické části práce je představen 

dosavadní výzkum alternací s důrazem na alternace lokativní, které jsou ústředním tématem práce. Je 

zde shrnut kontext nejen český (dvourovinná valenční syntax, lokativní alternace v rámci FGP), ale 

poměrně široce i zahraniční (konstrukční gramatika, kognitivní lingvistika). Autorka zde prokazuje znalost 

studií provedených nejen na angličtině, ale i na dalších jazycích. Kromě toho práce navazuje i na 

diplomovou práci M. Vokáčové.  

V metodologické části je podrobně popsána konstrukce vzorku (celkem 20 sloves od 6 základů, celkově 

1200 kontextů) a kolostrukční analýza, která je pak používána k jeho vyhodnocení. Analytická část se 

nejprve věnuje tomu, která slovesa a které skupiny sloves (myšleno od stejného základu) tíhnou 

k metonymické (nacpali pytle senem), které k nemetonymické (nacpali seno do pytlů) konstrukci a které 

vykazují vyrovnanou distribuci obou variant. Zde např. autorka dochází k závěru, že slovesa naložit a 

nakládat, jejichž alternující konstrukce se používají v odborné literatuře jako prototypické příklady, 

výrazně tíhnou ke konstrukci nemetonymické. Dále ukazuje, že vliv předpon na volbu konstrukce není tak 

přímočarý, jak by se na základě literatury mohlo zdát, a že s volbou konstrukce úzce souvisí frekvence, s 

jakou se u jednotlivých sloves realizuje buď jen locatum, nebo jen lokace. Popisuje zároveň, která slovesa 

tíhnou k vyjadřování obou doplnění a která vynechávají neobjektové doplnění bez ohledu na typ 

konstrukce. Zkoumá také otázku vidu a dochází k závěru, že nemá na volbu konstrukce vliv. Důležitým 

poznatkem je, že nedokonavý vid neblokuje holistickou interpretaci konstrukce. Poté se analytická část 

zabývá dalšími faktory stanovenými na základě dosavadních výzkumů, které mohou mít vliv na distribuci 

konstrukcí – zkoumá pronominalizaci, číslo locata, sémantiku locata i lokace, gramatickou komplexnost a 

další doplnění v daných konstrukcích. 

Celá práce je vyspělým odborným textem, autorka bezesporu prokazuje svou schopnost formulovat 

složité obsahy bez zbytečného opakování, kondenzovaně, ale přitom srozumitelně a přehledně. I po 

metodologické stránce má práce vysokou úroveň – už jen získáním svého vzorku autorka dokazuje 

pokročilou úroveň práce s jazykovými korpusy. Pro analýzu vzorku používá jednak deskriptivní statistiku, 

ale hlavně kolostrukční analýzu, která představuje v českém kontextu zatím málo využívaný nástroj 

analýzy lingvistických dat. 

Po přečtení textu mám několik otázek: 

Na s. 50 se ověřuje, zda slovesa, „u nichž je možné vypustit doplnění s rolí Kontejner“, tíhnou spíše 

k nemetonymické konstrukci a naopak. V tabulce se ale vyskytují pouze 3 slovesa, u nichž byly nalezeny 

případy vypuštění jen locata, všechna ostatní mají vypuštěno vždy buď locatum, nebo lokaci (Kontejner) 

s různou frekvencí. Netýká se tedy Pinkerova hypotéza spíše frekvence vypouštění než možnosti 

vypouštění (to by naznačovala i formulace ve shrnutí na s. 63)?   



Na s. 53 se jako důvod pro nemetonymickou interpretaci konstrukcí s genitivem uvádí příklad (napustil 

mu vanu plnou kostek ledu a pěny na holení), kde člen v genitivu není „sémanticky usouvztažnitelný 

s významem slovesa“. Mám tomu rozumět tak, že z toho pro autorku vyplývá, že v kontextu je 

významově dominantním právě tento člen, nikoliv člen se sémantikou Kontejner (vana), a proto 

konstrukci považuje za nemetonymickou? Proti této interpretaci nemám námitek, jen dobře nerozumím 

formulaci v práci. 

Na s. 56 nerozumím tomu, co upravená hypotéza o vlivu pronominalizace (aktant vyjádřený zájmenem 

stojí blíže plnovýznamové části slovesa) říká o výběru metonymické nebo nemetonymické varianty, když 

se z ní ztratil zřetel k větnému členu, který se k výběru té které varianty vztahuje (alespoň podle toho, jak 

jsem výklad pochopila). 

Při zkoumání vlivu gramatické komplexnosti na výběr metonymické nebo nemetonymické varianty mi 

není jasné, jak bylo při zkoumání a závěru zohledněno vedle slovosledu i to, zda daný člen je objekt nebo 

druhé doplnění. Vzhledem k tomu, že se mohou v češtině vyskytovat v pořadí OD i DO, jak je ukázáno při 

zkoumání pronominalizace, mi není jasné, jak gramaticky komplexnější (a tedy kontextově méně 

zapojený) člen ovlivní výběr konstrukce. Nebo je to myšleno tak, že když je tento člen typu lokace, bude 

spíše vyjádřen jako druhý, tj. na prototypické pozici druhého doplnění, tedy dojde k volbě 

nemetonymické konstrukce a naopak? S tím souvisí otázka, zda lze na základě autorčina vzorku tvrdit, že 

OD je častější slovosled než DO. 

Co znamenají prázdné buňky v tabulkách na s. 60–62? Nevyskytující se varianty jsou proškrtnuty. 

Po formální stránce je práce na výborné úrovni, nedostatky jsou ojedinělé a všechny nalezené při psaní 

tohoto posudku jsou vyznačeny ve výtisku práce, který byl autorce předán před obhajobou. Jedná se o 

překlepy (v posledních desetiletím, s. 14, různých typu událostí, s. 28, co do kolostrukční síla, s. 49), 

nejednotnosti (Sokolova a Sokolovska na s. 30), pravopisné nedostatky (chybějící interpunkce před a tedy 

na s. 32, 36), neobratné formulace (ovlivňuje vliv slovesných prefixů, s. 32, neboť užité jako protože 

v první větě souvětí, s. 59), chybějící kurziva (cpát, nacpat na s. 49). 

Obsahové poznámky: čtenáři by pomohlo, kdyby pojmy locatum a lokace byly vysvětleny už na s. 8, na s. 

10 by zase pomohlo, kdyby byly jednotlivé roviny schématu vztaženy k pojmům situační obsah – 

strukturní význam – valenční rámec – povrchová realizace. Vše z textu vyplyne, ale velmi postupně. Na s. 

24 by bylo dobré doplnit, k jakému závěru došel Daneš z hlediska primárnosti a sekundárnosti variant. Na 

s. 39 je u sloves zatáhnout/zatahovat omylem zkopírován příklad z předchozího výkladu. Na s. 55 je 

uvedeno dvakrát OD v textu, místo jednou OD a jednou DO. Na s. 56 se mluví o 40 locatech, na s. 57 o 

témže vzorku jako o 39 locatech. 

Celkově práce bezesporu splňuje nároky na diplomové práce kladené, doporučuji ji proto k obhajobě a 

hodnotím ji stupněm výborně. Považovala bych za více než vhodné, aby byly alespoň některé závěry 

práce (včetně svých teoretických předpokladů) v upravené podobě publikovány v některém 

z lingvistických časopisů. 

V Praze 12. 8. 2019        Mgr. Pavlína Synková, Ph.D. 


