
Oponentský posudek diplomové práce Barbory Doleželové 
Popis spojovacích prostředků v mluvnických pracích od 2. pol. 20. stol. 

Posuzovaná práce si vytkla téma, jehož zpracování je potřebné: v současných mluvnických 
a slovníkových pracích je totiž velmi nejednotné pojetí toho, co všechno je spojka, příp. spojkový 
výraz, a které prostředky plnící spojovací funkci nebo nějak se na plnění této funkce podílející už je 
třeba řadit kjiným slovním druhům, případně je hodnotit jako více či méně ustálená spojení více 
lexémů. Úkol, který si práce kladla, však byllplněn jen zčásti, a to z l'ady důvodů. I ':; 

V úvodní, teoretické části práce diplomantka shrnula názory jednotlivých českých gramatik, případně 
studií, na několik pro téma stěžejních otázek: kde jsou hranice mezi spojkami a dalšími slovními 
druhy, jak nazvat víceslovný spojovací prostředek, jak lze spojky vhodně klasifikovat a jaká jsou 
kritéria konjunkcionalizace. Parafrázované názory nehodnotila a nesrovnávala, a pokud si jeden 
vybrala pro své pojetí, nevysvětlila proč. Stěžejní částí práce je rozsáhlý třídílný heslář, obsahující 
vabecedním řazení spojky víceslovné, spojky rozštěpené stejnoslovné a spojky rozštěpené 

různoslovné. U každého hesla jsou uvedeny nejprve údaje o hodnocení příslušného výrazu v různých 
mluvnicích a monografiích, poté autorčino pojetí daného výrazu (bez podpůrné argumentace) 
a nakonec několik korpusových dokladů, ukazujících, jak se výrazu v praxi používá. Jako přílohy byly 
vhodně zařazeny dvě tabulky: tabulka rysú konjunkcionalizace posuzovaných výrazů a tabulka 
frekvenční; v obou tabulkách j sou výrazy řazeny abecedně, tentokrát všechny najednou. 

Jako velká plus posuzované práce hodnotím jednak velké úsilí, které do ní evidentně bylo vloženo, 
jednak skutečnost, že autorka (v duchu Occamovy břitvy) odmítá přiznat status spojky řadě výrazů 
opakovaně mezi spojkovými uváděných a hodnotí je jako spojení více lexémú - jde např. o spojení 
a v důsledku toho, kromě toho, a pak, jako by atd. U většiny hes~l sjejím názorem souhlasím. Za 
obecné nedostatky práce považuji především následující: 

I) Heslář tvoří pouze spojky a spojkové výrazy uvedené v Mluvnici češtiny 2, ačkoli u mnohých 
výrazů se přímo nabízí jejich varianta či obměna. Proto JSOLl v hesláři zastoupeny výrazy bez 
jakýchkoli korpusových dokladú, avšak nejsou zastoupeny výrazy naprosto běžné, namátkou 
a tím, nebo [)píše, Cl k tomu v/Jemu, jak - tak, mimoto amnj. 

2) U rozštěpených spojek se neuvažuje o možnosti (v úzu hojně využívané) vložit mezi ně spojku 
a (např. jednak - ajednak, hned - a hned). 

3) Opomíjí se schopnost některých rozštěpených výrazú vyskytovat se v trojicích (buď - nebo -
nebo,jednak- jednak-jednak apod.). 

4) Při pojednávání jednotlivých výrazú se vůbec neuvažuje o jejich oddělování čárkou -
interpunkce není tematizována. 

K některým jednotlivostem: 
V čem je rozd íl mezi výrazy či spiŠ'e a 17ebo přesněji, že jsou hodnoceny rúzně? 
V čem je rozdíl mezi výrazy ne jinak než a stejně jako, že jsou hodnoceny různě? 
V čem je rozdíl mezi výrazy anebo alespoň a anebo dokonce, že jsou hodnoceny rúzně (kromě rozdílu 
ve směru gradace, který by neměl hrát roli)? 
Proč je ba v ba i částice, kdežto v ba právě naopak spojka? 
Jsou-Ii spojkami brzo - brzo a tu - tu, byly by jimi i někdy - někdy a občas - občas? A někdy - jindy? 
Jako rozštěpené spojky JSOLl chápány výrazy zčásti - zčásti a napůl - napůl, podle základního kritéria 
konjunkcionalizace tedy ztratily svúj původní význam. Ztratily ho opravdu? Znamená první ze dvou 
zčásti něco jiného než samotné zčásti? 
Vždycky když je chápáno jako spojka na základě synonymie s kdykoli. Ztratil opravdu výraz vždycky 
v tomto spojení význam časového totalizátoru? (O absenci vždy když nemluvě.) 
Proč bylo posuzováno protinoremně psané neřku-li? Je rozumné chápat tento výraz jako víceslovný? 

Formulační a formální úrovet'í práce je slabá, počet překlepú a chyb v interpunkci je na hranici 
přijatelnosti. Práci navrhuj i hodnotit jako dobrou. 
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