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Oponentní posudek 

1. Diplomová práce Kateřiny Veselé je věnována jednomu problému aktuálního členění 
věty/výpovědi nazývanému zde konstrastivní základ, dále KZ. Z jiných prací je tento 
jev znám také jako kontrastivní téma, diatéma, dvojitý důraz. Základním příkladem 
pro pochopení tohoto jevu jsou konstrukce užívající delších tvaru zájmen typujemu 
jsem to neřekl, z nichž pak se (převažující) případy morfologicky nevyjádřené dají 
odvodit. Autorka dochází k závěru, že k úplné definici KZ zatím nelze dospět a svůj 
nepochybný zásadní přínos k "chování KZ ve větě" skromně vyjadřuje slovy "snad 
nyní víme něco málo víc" (s.86). Autorka dospívá k závěru, že KZ má sémantiku 
výběru z alternativ uvedených v textu, slovosledně má výraznou tendenci 
k obsazování iniciální pozice ve větě, fonologicky se vyznačuje kontrastivním 
přízvukem (výhradu k termínu srov. dále) a motivuje se jím výskyt neprojektivního 
charakteru příslušné konstrukce. 

2. Práce Kateřiny Veselé je velmi dobře založená jistě i díky práci ve větším týmu 
vedeném předními českými lingvisty. Práce tohoto týmu byly vždy velmi motivující 
pro českou i světovou lingvistiku, a to výrazně zejména pro jazykovědu negenerativní, 
pro bohemistiku, slavistiku i pro jazykovědu neflektivních jazyků. Vnesla do české 
jazykovědy vědomí významu formálních přístupů, které mohou pomoci strukturnímu, 
tj. celostnímu, neizolujícímu uchopení jazyka a jazyků - teprve s tímto 
metodologickým záměrem a povědomím a v tomto rámci je možné se smysluplně 
zabývat jednotlivostmi. K.Veselá předvedla, jak má moderní popis jazyka vypadat. 
Její vyzrálý přístup je také jednou z nadějí budoucnosti české strukturní jazykovědy. 

3. Předložená diplomová práce také na malém úseku zkoumání AČV ukazuje nejen 
metodologii FGP, ale i kam jeho vývoj směřuje. Autorka má navíc nesporný talent 
vystihnout v hutné, ale instruktivně napsané zkratce hlavní myšlenky své i jiných 
badatelů. Tyto schopnosti by bylo vhodné využít a po jisté redakční práci toto dílo, 
které svými kvalitami vysoce převyšuje požadavky kladené na diplomovou práci, 
publikovat. 

4. Mám-li některé otázky, pak spíše kvůli tomu, aby lingvistická řeč nestála. 
4.1. Pokud autorka spolu s autory FGP mluví o AČ jako o vlastnosti věty, bylo by 

vhodné definovat všechny obecnělingvistické termíny, kterých užívá, nebo na 
přísl. literaturu odkázat, např. na článek P.Sgal1a o malostranském a letenském 
pojetí AČ. Výpověď má rysy systémové jako věta, ale taje většinově definována 
jako útvar gramatický. Převažují v AČ vlastnosti gramatické natolik, aby bylo 
nutné je chápat jako vlastnost věty? 

4.2. Jaký je vztah termínů základ, východisko/ště, topic-focus aj.? Srov. i starší 
Danešův článek o východisku a základu u Mathesia v SaS. 

4.3. Na s. 15,86 aj. se mluví o kontrastivním (česky asi kontrastním) přízvuku, jindy o 
k. intonaci. Tyto pojmy spolu s pojmem melodie usouvztažnil už Daneš v cit. 
knize Intonace ... Jaké pojetí zastává autorka? 

4.4. Existují i jiné testy pro stanovení KZ než substituční morfologický a zvukově 
interpretační? 



r 

5. Pro publikaci této práce doporučuji doplnit seznam zkratek a značek, které se někdy 
obtížně hledají (PDT, tfa), opravit překlepy a přemýšlet o některých idiolektických 
prostředcích. 

6. Na okraj podotýkám, že morfologické ztvárnění KZ není v mluvené češtině jednotné, 
srov. neexistenci delších tvarů některých zájmen v dialektech a hlavně živých 
interdialektech moravských, srov. Mu/mi se to nestalo apod. 
Vysoce oceňuji, že autorka při stanovení KZ považuje za relevantní kontext - jeho 
relevanci pro větnou gramatickou strukturu jsem před lety využil v případě instr. pred, 
který j e schopen fungovat jako relátor s jedním argumentem textovým, a to jedno i 
vícevýpovědním. 

7. Práci Kateřiny Veselé rád doporučuji k obhajobě, doporučuji k rigoroznímu řízení a 
k publikaci. 

V Praze 30.8.2007 
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