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Předkládaná bakalářská práce se věnuje lexikálně-gramatickému vyjadřování prostorových 

vztahů v jazyce. Téma je uchopeno následujícím způsobem: (i) výzkum je zakotven ve 

funkčně-typologickém rámci, (ii) předmětem výzkumu jsou slovesné konstrukce, (iii) 

hlavním analytickém konceptem je pojem vektoru, tj. určení dráhy pohybu, (iv) podrobná 

deskripce a následné srovnání jsou provedeny na třech typologicky, genealogicky i 

geograficky odlišných jazycích (čínština, němčina, manambu) za pomoci studia referenčních 

gramatik a slovníků. 

Cílem práce bylo provést pilotní studii, která inovativním použitím konceptu vektoru (který 

byl v lingvistice doposud aplikován převážně na značení substantiv) na kategorii sloves ukáže 

možnosti jeho lexikálního a morfosyntaktického ztvárnění. 

Bakalářská práce je členěna na úvod a celkem čtyři kapitoly. V úvodu je krátce představeno 

téma a jednotlivé kapitoly. První kapitola představuje teoretická východiska i základní 

analytické koncepty jako figura, hybnost, místo, dráha, a především referent (referenční 

rámec), lokátor a vektor. Zejména kombinací posledních tří pojmů je v následujících 

kapitolách vystižena podstatná část typologie prostorových vztahů na slovesech. Druhá, 

nejobsažnější kapitola se postupně věnuje deskripci ve třech výše zmíněných jazycích. 

V každém z jazyků je představena ta část gramatiky, která je relevantní pro popis sloves a 

jejich značení prostorových vztahů, následuje detailní popis pohybových sloves a jejich 

konstrukcí pomocí výše zmíněných komparativních konceptů. Ve třetí kapitole je vyjádření 

vektoru typologicky srovnáno napříč zkoumanými jazyky, a to jak formálně (obecně 

vymezené lexikální a morfosyntaktické prostředky, jimiž je vektor vyjádřen), tak sémanticky 

(jaké vektory jsou vůbec vyjádřeny v jednotlivých jazycích, s jakými dalšími koncepty je 

vektor kumulován apod.); zároveň jsou mezijazykově prozkoumány i souvislosti, zda formy 

vyjadřující vektor na slovesech vyjadřují vektor i v jiných morfosyntaktických pozicích (tj. 

potenciální případy gramatikalizace nebo paralelního vývoje markerů vektoru). Poslední 

čtvrtá kapitola shrnuje celou práci. 

 

Hodnocení 

Práci hodnotím velmi kladně. Autor zřetelně prokázal schopnost odborné lingvistické práce, 

naplnil a v řadě ohledů i překonal požadavky, které jsou standardně kladené na závěrečné 

práce tohoto stupně studia: (i) zpracoval odbornou literaturu k typologii prostorových vztahů, 

(ii) inovativně uplatnil koncept vektoru na kategorii sloves, (iii) provedl velmi podrobný 

popis jednotlivých jazyků v oblasti pohybových sloves, a to i za pomoci řady oglosovaných 

příkladů, (iv) v popisu i srovnání prováděl důmyslné analýzy, které náležitě usouvztažňoval a 

interpretoval v jazykovém kontextu. (Příkladem budiž pojednání o německých verbálních 

prefixech, v němž autor mj. správně dbá na důsledné odlišení pravopisu od gramatiky nebo 

konstruuje tabulku 20 sumarizující složené prefixy.) 

Text je rovněž na velmi vysoké formální úrovni; je psán slovensky, pokud mohu hodnotit, 

srozumitelným odborným jazykem. Strukturování je přehledné (součástí je i podrobný 

seznam zkratek), pouze ve třetí kapitole byla orientace v textu náročnější: bylo by vhodnější 

jednotlivé oddíly dále rozčlenit, např. podle typů vyjádření. Text obsahuje jen drobné 

formulační nepřesnosti a chyby vyplývající z nepozornosti. V závěrečném shrnutí by bylo 

patřičné text mírně rozvinout i o možnosti dalšího výzkumu. Další připomínky uvádím 



zejména jako návrhy k dalšímu vylepšení textu. Domnívám se, že po jejich vypořádání a po 

zkrácení by text byl hodný i časopisecké publikace. 

 

Připomínky 

1. K § 1.1: Pro předkládaný text by byly vedle zmíněných teoretických děl relevantní i 

studie, které se v posledním desetiletí provádějí na Univerzitě v Lundu (autorů Zlatev, 

Blomberg). V případě další práce s textem bych doporučil na ně odkázat. 

2. V § 2.1.3 jsou v čínštině ilustrovány případy spojování sloves, aniž je zmíněn fenomén 

sériových sloves (na ty je odkázáno v souvislosti s čínštinou až v závěru práce). 

Rozbor gramatiky, který by čtenáři ukázal rozdíly mezi čínskými kompozity a 

sériovými slovesy, by zde zasloužil své místo. Čtenář by tak mohl lépe pochopit i 

argumentaci na s. 61, proč o komplexech těchto sloves nelze (alespoň z hlediska 

sémantiky) „hovořit jako o jednom dimorfematickém komplementu“, nebo jinou 

argumentaci v § 3.3, kde se hovoří o kategoriálních souvislostech. – Osvětlení by se 

zároveň hodilo i ve vztahu k jazyku manambu, kde se v návaznosti na 

Aikhenvaldovou mluví o jakémsi kompozitním sériovém slovese. Tuto konstrukci a 

její interpretaci by bylo vhodné v § 2.3.2 také podrobněji rozebrat. 

3. U německých příkladů v § 2.2.2 není jasné, zda jsou odněkud přejaté, nebo autorské. 

4. Na s. 53 se uvádí, že k vzniku idiomatického významu jsou náchylná slovesa s méně 

frekventovaným akcedálními vektorem (podle Aikhenvaldové), v závěru kapitoly 

(s. 58) ale autor uvádí, že naopak direkcionály s decedálním vektorem jsou náchylné 

k nekompozicionálnímu významu. Které tvrzení je platné? 

 

Otázky do diskuse 

 Na s. 37 se hovoří o tom, že v němčině jsou perlativní verbální prefixy über a durch 

pro prostorové užití produktivní ve své neodlučitelné podobě; na rozdíl od ostatních 

prefixů. Dokázal by pro to autor najít/vymyslet nějaké vysvětlení či hypotézu?  

 V práci se objevují dva případy vzniku idiomatických významů. V němčině se pro 

prefixy ab-, an- idiomatické významy tvoří ve spojení s frekventovanými slovesy jako 

laufen, gehen (s. 36). V manambu se ilustruje vznik idiomatičnosti na rozdílech mezi 

decedálním a akcedálním vektorem, viz připomínka 4 výše. Mohl by autor tyto dva 

způsoby vzniku idiomů porovnat – v čem se liší, co mají společného? 

 

Vzhledem ke všemu výše uvedenému mohu konstatovat, že práce jednoznačně splňuje 

požadavky standardně kladené na bakalářské práce, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji 

hodnocení výborně. 
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