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Hana Gabrielová se ve své diplomové práci soustředí na korpusový výzkum užívání šesti vybraných 

vidových dvojic sloves umožňujících lokativní lexikální alternaci (LA; např. plnit – naplnit, cpát – 

nacpat), jimž v českém prostředí v teoretickém rámci FGP dosud věnovala největší pozornost 

Kettnerová (2012, 2014). H. Gabrielová tuto teoretickou perspektivu porovnává s konstrukčním 

přístupem, v jehož rámci existuje v zahraniční lingvistice mnoho prací zaměřených na dané téma, a 

zároveň se věnuje i možnostem kvantitativního zkoumání lokativních alternací pomocí techniky 

kolostrukční analýzy, jež je s teorií konstrukční gramatiky explicitně propojena, ale v české lingvistice 

dosud nezaznamenala většího využití. Vedle toho si z kognitivnělingvistického přístupu k tématu 

osvojuje charakteristiku strukturních alternativ LA jako metonymických (naložit vůz zbožím) a 

nemetonymických (naložit zboží na vůz). Hlavním cílem diplomantky, v návaznosti na dřívější práci 

Vokáčové (2014), je s pomocí korpusového výzkumu přispět k porozumění distribučním podmínkám 

ovlivňujícím preferenci metonymické či nemetonymické varianty lokativní alternace. Diplomantka 

provedeným výzkumem ověřuje některé poznatky obsažené v dosavadní literatuře, zobecňuje některá 

nová, vlastní pozorování a obohacuje českou tradici o cenné zahraniční impulzy.   

Velkou předností předložené diplomové práce je preciznost patrná jak ve vlastním provedení výzkumu, 

tak v jeho popisu; autorka usiluje o zdůvodnění a reflexi jednotlivých kroků a rozhodnutí, a to při 

vědomí výhod a nevýhod všech nabízejících se variant (srov. např. na str. 31, 33, 36 nebo 

v metodologické kapitole, např. na str. 38–40). Diplomantka potvrzuje skvělou orientaci v relevantní 

literatuře české i zahraniční, aniž by práci příliš zahlcovala, teoretické výklady jsou ústrojně propojené 

s vlastní analytickou částí. V těchto parametrech je předložená práce příkladná. Zralost diplomantčina 

vědeckého postupu i vyjadřování se projevuje i v tom, že celou práci vypracovala samostatně. 

Komentáře: 

1. K jednotlivým podkapitolám teoretické části jsou doplněna velmi dobrá shrnutí, nicméně na 

konci celé teoretické kapitoly či na začátku metodologické by bylo vhodné, aby autorka 

shrnula, co z teoretických východisek přijímá za své, k čemu nezaujímá jednoznačný postoj a 

co konkrétně z nevyřešených otázek bude svým výzkumem ověřovat. Explicitně je pojednána 

pouze otázka třetí, první dvě čtenář vysuzuje.  

a. K tomu konkrétní dílčí bod: Na str. 24 autorka představuje postoj A. Goldbergové, že 

řešení tradiční otázky spjaté s LA, totiž která alternace je primární a která sekundární, 

je neužitečné a patrně neodpovídá konceptualizaci daných konstrukcí u uživatelů 

jazyka. Diplomantka správně uvádí, že tento postoj je v souladu s nederivační povahou 

celé CxG, nicméně dichotomie mezi derivačními/transformačními a nederivačními 

přístupy k LA se prolíná celou prací a autorka by v tomto místě či ve shrnutí na ně 

navazujícím mohla souhrnně doplnit přehled argumentů pro jeden či druhý postoj a 

své rozhodnutí, proč volí jeden z nich (a to i při zachování termínu LA, např. z důvodu 

jeho aktuálního užívání v českém prostředí, nebo např. proto, že termín alternace se 

dá chápat a definovat i nederivačně).  

2. Na str. 27, při výkladu o slovesných skupinách tíhnoucích k LA založeném na ojetí S. Pinkera, 

by bylo vhodné uvést příklad nejen prototypických, ale i kategorizaci se vymykajících sloves 

(více by pak vynikl usage-based přístup S. Iwaty, který na Pinkera navazuje). 



3. Na str. 40 v komentáři ke slovesům vyřazeným ze vzorku se u dvojice zatáhnout/zatahovat 

opakuje komentář od sloves čerpat/načerpat/načerpávat; prosím autorku o doplnění 

správného zdůvodnění. 

4. Komentář k rozdílu mezi slovesy nalít a napustit v preferenci obsahové/kontejnerové podoby: 

jak je to s distribucí předložkových vazeb u nalít doložených ve vzorku? Jak velká je lexikální 

variace u obou sloves? Kromě faktorů zmíněných na tomto místě v práci by se mohlo jednat o 

další faktory ovlivňující tuto distribuci, částečný komentář tímto směrem nacházíme na str. 52 

až 53. 

5. Přiznám se, že mám jisté potíže s interpretací konstrukce typu rozlít – Kontejner – Obsah jako 

nemetonymické. Proč by mělo sémantické omezení situace a doplnění vést k tomu, že je 

konstrukce nemetonymická? Intepretace příkladu (11) závisí na znalosti světa a některých jeho 

pravidel, přítomnost alespoň nějaké vody se inferuje ze zkušenosti plus je potřeba zohlednit 

to, že také obvyklá povaha doplnění (kapalné) může podpořit i interpretaci doplnění jako 

„relativně kapalného, zkapalňujícího se“ (což u ledu a pěny na holení není problém). Plná pusa 

piva je nepochybně aktualizační, ale silně lpí právě na obvyklosti dané konstrukce, tj. to první 

je nádoba a pusa je tu tak konceptualizována (jako i v jiných kontextech, srov. pusu plnou keců 

a skutek utek). Rozlil sklenici vody je pro mě gramatické, dohledala jsem i na Googlu (ale 

uznávám, že to bude frekvenčně marginální).  

Dílčí terminologické a formulační poznámky: 

 termín nádoba pro kontejner v kognitivních pracích o češtině používá např. I. Vaňková, srov. 

pozn. 7 

 pokud jde  vymezení konstrukce, Goldbergová (1995) sice předpokládá neprediktabilnost 

významu a funkce konstrukce z dílčích složek, v posledních letech však (na rozdíl od některých 

jiných přístupů v CxG) od této podmínky jako nutné částečně odstupuje u velmi 

frekventovaných konstrukcí, kde mohou frekvenční efekty vést k uložení konstrukce, která je 

prediktabilní 

 termín lokace a lokatum by bylo vhodné vysvětlit už na str. 8; na str. 11 se o lokatu hovoří jako 

o přemisťované entitě, na str. 12 jako o tématu, což není pojmenování participantu v českém 

prostředí běžné, a proto by potřebovalo usouvztažnit se zavedenějšími termíny (vynechat je 

nelze, neboť je součástí konstrukčních teorií) 

 v úvodní části terminologické kapitoly by bylo s ohledem na čtenáře vhodné explicitně vymezit 

termíny situační obsah, strukturní význam, valenční rámec a povrchová realizace, a zároveň 

pak tyto pojmy promítat i do schémat pro LA, srov. str. 10 (vynikla by tak např. souvztažnost 

se schématem č. 5 na str. 19) 

 na str. 12 není ve formulaci „může-li být označovaná situace koncipována buď jako změna 

lokace nebo jako změna stavu lokace“ jasný sémantický vztah mezi změnou lokace a změnou 

stavu lokace, absence interpunkce sice ukazuje na slabou disjunkci, ale v takto pojmově 

podstatném místě pro téma práce by bylo vhodné  

 Malka Rappaport Hovav (https://en.linguistics.huji.ac.il/people/malka-rappaport-hovav) je 

žena, srov. str. 23  

 v pozn. pod čarou č. 70 má být konstrukce místo kolostrukce 

 v tabulce na str. 60n. není zřejmý rozdíl mezi proškrtnutým a neproškrtnutým prázdným 

políčkem 

 

https://en.linguistics.huji.ac.il/people/malka-rappaport-hovav


Po formální stránce je práce zpracována kvalitně, překlepy a pravopisné či jazykové chyby jsou 

ojedinělé, a nikoliv systematické.  

Diplomová práce Hany Gabrielové splňuje požadavky kladené na závěrečné práce a doporučuji ji 

k obhajobě s navrhovaným hodnocením výborně. Považovala bych za vhodné, aby práce byla 

v přepracované podobě vydána jako odborná studie. 

 

V Praze dne 25. 8. 2019 

 

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. 

 


