
Oponentský posudek bakalářské práce Lukáše Jiřičky „Tradici navzdory“ – možnost výskytu 
některých českých předložek na pozici následující komplementu

Autor ve své bakalářské práci zpracovává téma dosud neprozkoumané – výskyt ambipozic v 
češtině. Po uvedení základních termínů vyhledává české adpozice, které můžou kromě obvyklého (a
podle české odborné literatury jediného možného) postavení před jmennou frází stát i v postpozici, 
a takové adpozice vymezuje jako ambipozice. V následujících kapitolách se pak věnuje jednotlivým
ambipozicím (z nichž jako příklad uveďme slovo navzdory), komentuje specifika každé z nich, 
uvádí příklady použití z korpusu SYN2020 a provádí kolokační analýzu. Na závěr sleduje také 
zvýšený výskyt ambipozic v postopozici v určitých typech textu. 

Téma práce je komplexní a široké, nikoli co do množství popisovaných adpozic, ale co do směrů, 
kterými je možno se ve výzkumu vydat. Zahrnuje mimo jiné i velmi složitou otázku rozlišení 
nesklonných slovních druhů v češtině – v předkládané práci jde konkrétně o odlišení adverbií od 
předložek, nebo lépe od adpozic, ale tato otázka se týká i dalších slovních druhů a dosud nebyla 
uspokojivě zpracována, ani v žádné ze současných mluvnic češtiny. Autor se s úkolem vyrovnal 
velmi dobře, lze dokonce konstatovat, že kvalita zpracování některých částí odpovídá spíš práci 
diplomové než bakalářské. Obzvláště práce s odbornou literaturou je na vysoké úrovni, autor vybírá
vhodné odborné texty, přehledně shrnuje jejich poznatky a porovnává závěry jednotlivých textů 
mezi sebou. Počet položek v seznamu literatury je nadstandardní, obsahuje více než 50 titulů. (K 
výběru literatury mám dvě připomínky: v kapitole o českých mluvnicích se autor zabývá pouze 
dvěma z mluvnic: Mluvnice češtiny (MČ2, vydáno v roce 1986) a Mluvnice současné češtiny (MSČ
1 a 2, vydáno v letech 20109 a 2014). Pro ucelenější hodnocení mluvnic bych doporučila 
nahlédnout dále alespoň do Příruční mluvnice češtiny (2003) a do Akademické gramatiky spisovné 
češtiny (2013). Druhá poznámka se týká výkladových jazykových slovníků, od nichž nelze 
očekávat informaci encyklopedickou, ale pouze terminologickou (v lingvistických pracích je tedy 
třeba je užívat jen jako materiál, nikoli jako zdroj teoretických informací).)

Myšlenková úroveň práce je velmi dobrá, zvlášť oceňuji pochopení některých principů, které se 
týkají vědeckého bádání obecně. Příkladem může být komentář k tomu, že některé jevy „…existují 
kdesi na pomezí. Binární rozhodování, zda něco do určité kategorie patří či nepatří, podle nás 
nestačí k popisu hraničních jevů…“ (s. 8). Dalšími příklady jsou přesvědčivá argumentace, 
uvědomování si potenciálních problémů ve vlastním sběru dat a v analýzách i intepretacích a 
docenění důležitosti konzistentního popisu jazyka.

Po stránce formální je práce taktéž na vysoké úrovni. Text je přehledně členěn do kapitol, vyzrálé 
formulace je radost číst. V textu se nevyskytují chyby ani překlepy, je koherentní a zcela splňuje 
nároky na odborný text. Autorovi bych doporučila některé složitější informace zpřístupnit použitím 
tabulek nebo grafů. Tabulky by se uplatnily například v kapitole Kontexty výskytu a produktivita, 
kde bych jakožto čtenářka ocenila přehled počtu výskytů i přehled kolokací každé ze zkoumaných 
adpozic. Dále bych zmínila, že je zvykem zapisovat jazykové příklady kurzívou, tedy nikoli v 
uvozovkách. Tato formální úprava by autorovi jistě zjednodušila psaní a text by byl přehlednější i z 
hlediska čtenářského.

Z výše zmiňovaného je zřejmé, že práci pokládám za velmi kvalitně zpracovanou a myšlenkově 
vyspělou. Neodpustím si však jisté pedagogické působení a zformuluji zde několik zásadnějších 
připomínek, nad kterými by se autor mohl zamyslet. Chtěla bych však zdůraznit, že tyto moje úvahy
jsou už nad rámec prostého hodnocení bakalářské práce a neovlivňují moje celkové kladné 
hodnocení práce:

1. Za nejdůležitější podnět pokládám to, že ucelené zpracování takto složitého tématu přesahuje 
možnosti bakalářské práce. Bylo by snad vhodnější téma nějakým způsobem omezit a pečlivě 



prozkoumat jen některé z mnoha aspektů, které se k výzkumu nabízejí. Precizně zpracovaný výsek 
problému je mnohdy cennější, než nastínění mnoha možností, jak ke zkoumané problematice 
přistupovat (i když i to má samozřejmě svůj význam).

2. V rámci analýzy doporučuji přehodnotit roli frazeologie, zvláště u těch adpozic, které jsou 
kolokačně omezené na velmi malé množství sloves. Konkrétně jde o adpozice napospas, naproti a 
vstříc, u kterých si konkrétní tvar substantiva nevyžaduje sama předložka, ale celé frazémové 
sloveso (vydat/nechat napospas, jít naproti, vyjít/vycházet vstříc). Bylo by tady lepší uvažovat 
nikoli o idiomatickém užití, které předpokládá sémantickou anomálii, nýbrž v tradici prací F. 
Čermáka o frazémech s anomálií pouze formální (např.  Frazeologie a idiomatika – česká a obecná, 
2008).

3. Užívání termínů tranzitivní a intranzitivní je vyhrazeno slovesům. Tranzitivní slovesa se vážou s 
přímým předmětem. O předložkách se ovšem nedá tvrdit, že by se vázala s předmětem, v rámci 
věty mají roli pouze pomocnou. Autor práce se sice odráží od terminologie, která se používá v 
citované literatuře (Hagège 2010), což obhajitelné, nicméně pro čtenáře je užití této nelogické 
terminologie zavádějící a zhoršuje orientaci v textu. V tomto případě by užití tradiční terminologie 
nebo opisu bylo vhodnější (např. podle dalšího citovaného autora (Reindl 2001), který hovoří o 
přiřazování pádů (cit. na straně 12)).

4. Ráda bych autora povzbudila, aby se odhodlaněji postavil za svou dobře odvedenou práci a 
neschovával se za podle mého názoru už zastaralý autorský plurál (který zvláště u kvalifikační 
práce působí podivně) a za přemíru vyjadřování nejistoty neboli hedgování (za všechny uvedu jen 
dva příklady, nicméně tento jev se v textu nevyskytuje ojediněle: „sestavení seznamu možných 
ambipozic“ v nadpisu kapitoly 5.1, a dále v kapitole „...sestavit jakousi pilotní verzi takového 
seznamu...“ (obojí na s. 34)).

Závěr: Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou výborně. Dále 
navrhuji, aby ji autor přepracoval do kratší a lépe prezentovatelné podoby a předložil ji ve fakultním
kole lingvistické soutěže „Student a věda – Lingvistika“ nebo jako článek do odborného časopisu. 
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