
Posudek vedoucí diplomové práce 
Kateřiny Veselé: Kontrastivní základ v češtině 

Předložená diplomová práce shrnuje výsledky několikaletého výzkumu diplomantky v oblasti 
aktuálního členění, a to především z hlediska možného vymezení kontrastivního základu. 

Je třeba předeslat, že ve svém Úvodu je autorka nepatřičně skromná: výsledky, které 
předkládá, sice vznikly na základě četných diskusí se jmenovanými kolegy, ale vlastní přínos 
diplomantky je unikátnÍ. Na základě jejího samostatného rozboru bylo možné obohatit popis 
aktuálního členění v češtině o nový pohled na strukturu základu věty a podložit zavedení 
pojmu kontrastivní (část) základu novými argumenty opřenými o materiálový výzkum 
psaného i mluveného diskursu. 

Diplomantka zvládla jak teoretický pohled (a to nejen jedné určité teorie, ale - jak ukazuje 
seznam literatury i vlastní rozbor popsaný především v kap. 1.1 a 1.2 - i přístup řady dalších 
bohemistů a anglistů), tak i práci s bohatým materiálem. Sama se účastnila anotování 
aktuálního členění v Pražském závislostním korpusu (srov. kap. 1.3 práce) a vyškolila i řadu 
dalších anotátorů z řad studentů bohemistiky. Její vklad do tohoto širokého výzkumného 
projektu je jeho neoodělitelnou součástí oceňovanou I na poli mezinárodním. 

Kromě otázek spojených s aktuálním členěním (kap. 2) se diplomantka ponořila i do 
problematiky syntaktického rozboru, a to v souvislosti se složitým problémem tzv. 
neprojektivních konstrukcí v závislostním popisu jazyka (kap. 2.1.4). Výsledkem je dosud 
jinde nepopsané propojení tohoto syntaktického jevu právě s charakteristikou kontrastivního 
základu. 

Velmi cenné je i to, jak diplomantka vnikla do problematiky mluvené řeči; v diskusi s 
odborníky na toto téma i na základě odborné literatury zvládla složité otázky zachycení větné 
prozodie (kap. 3) ajejí autorský podíl na společném příspěvku na mezinárodním kongresu 
CIL 2003 v Praze a INTERSPEECH v Koreji je vice než podstatný (oba přispěvky se 
"skrývají" pod jediným údajem v seznamu literatury, a to textem otištěným v PBML 2003). 

Odbornou vyspělost diplomantky dokládá i řada článků, jejichž byla spoluautorkou a z nichž 
některé byly podkladem i dalších kongresových příspěvků. V těchto dnech vychází další stať 
(v jejím soupisu literatury pochopitelně nezaznamenaná), a to ve sborníku vydaném v 
zahraničí). Také je třeba říci, že výzkumná činnost Kateřiny Veselé zahrnuje mnohem víc, než 
je obsaženo v předložené práci: např. formulace ve výzkumných zprávách, zpracování 
manuálu pro anotování aktuálního členění apod.). Také je třeba ocenit, že autorka se 
nespokojuje s prezentací kvantitativních charakteristik, ale tyto výsledky vyhodnocuje a 
interpretuje, což není samozřejmé ani v některých předních pracích z oboru korpusové (a 
kvantitativní) lingvistiky. 

Závěrem mohu shrnout: Několikaletá spolupráce s Kateřinou Veselou byla nesmírně 
obohacující, a to jak po odborné, tak i po osobní stránce. Můžu jen doufat, že předložením 
diplomové práce její zapojení do lingvistického výzkumu nekončí. Předložená diplomová 
práce obsahuje řadu zajímavých pozorování, podnětů i kvantitativních údajů (např. v kap. 3), 



které zasluhují další zpracování. Přivítala bych, kdyby se diplomantka na tomto pokračujícím 
výzkumu sama take podílela. Práci hodnotím jako výbornou a ráda konstatuji, že z hlediska 
stanovení cíle, metody rozboru, rozboru samého i formulování závěrů práce splňuje i náročná 
kritéria kladená na doktorskou dizertaci. 
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