
Posudek oponenta Mgr. Michala Kováře, Ph.D., na bakalářskou práci sl. Kateřiny Jagošové 
Použití lokálních postpozic v současné finštině 

Autorka bakalářské práce analyzuje užívání vybraných finských postpozic s lokální funkcí a 
s morfologickým znakem lokálního pádu. Po úvodním konstatování, že postpozice jako slovní 
druh je ve finštině možné vnímat vágně, s přesahy do jiných slovních druhů, následuje kapitola 
Vymezení slovního druhu, v níž se však nevymezuje termín slovní druh, nýbrž zběžně 
předkládá starší definice slovního druhu postpozice. V této kapitole bych uvítal větší 
systematizaci samotného předmětu namísto enumerace. Důraz ve víceméně kriticky 
probíraných definicích je kladen převážně na syntaktické hledisko. Přesto mi chybí např. u 
Hakulinenova-Karlssonova odmítání PP ve valenci s jinými než gramatickými pády argument. 
Nevstupuje v tomto případě do hry i hledisko sémantické, míra gramatikalizace, jež v kapitole 
není jako definiční parametr zmíněna vůbec, apod.? Vedle toho mi přijde rozbor Vilkunina 
inkluzivního pojetí několika málo adverbií jako eliptických postpozičních vazeb zbytečně 
široký. To je však výtka spíše proporční. 

V části o rozdílné funkci vnitřních a vnějších lokálních pádů PP v konkurenci s výrazem 
s pouhým lokálním pádem (*talon sisässä, talon sisällä, talossa) bych očekával potvrzení či 
vyvrácení hypotézy na korpusovém materiálu. Zdá se skutečně pravděpodobné, že opozice 
vnitřních a vnějších lokálních pádů u PP nese různou modalitu (blízkost/vzdálenost, citovou 
blízkost/vzdálenost, malý prostor/velký prostor, přímý a vnitřní kontakt s entitou či její hranicí 
(v prostoru vyplněném entitou)/bezkontaktní vztah…). Jak se má však tato modalita 
k modalitě vnějších a vnitřních lokálních pádů u syntakticky samostatných jednotek (jména, 
příslovce)? Je modalita u PP širší, nebo užší? Nejsem si však jistý, zda problém sémantických 
rysů či modalit měl být předmětem práce. 

Bakalářská práce je po všech stránkách, jež se v hodnocení zohledňují, vypracována 
dostatečně a adekvátně. Chvályhodné je i množství použité finskojazyčné odborné literatury.  

Práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením „výborně“. 
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