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Posudek diplomové práce Barbory Doleželové "Popis spojovacích prostředků v mluvnických 
pracích od 2. poloviny 20. století 

Diplomová práce Barbory Doleželové se zaměřila na zajímavou problematiku, a to na přehled 

a základní popis spojovacích prostředků z hlediska syntaktického a tvaroslovného. Aktuálnost 

práce je dána zejména tím, že doposud v české odborné literatuře není k dispozici rozsáhlejší 

vědecká monografie zabývající se spojkami a že popis podaný našimi slovníky spisovné 

češtiny je značně mezerovitý a v hodnocení jednotlivých výrazů z hlediska slovnědruhového 

často rozporuplný (přitom tento slovní druh - podobně jako předložky - prochází v nové 

češtině velmi dynamickým vývojem). 

V první, úvodní části se B. Doleželová věnuje analýze současné odborné literatury (zhruba 

od druhé poloviny 20. století), která se týká problematiky spojek a spojkových prostředků; 

v centru její pozornosti stojí užití různých termínů a jejich vymezení, klasifikace spojek a 

spojkových výrazů. 

Těžiště práce však spočívá v části druhé. Jak to vyplývá i ze zadání diplomové práce, B. 

Doleželová na základě excerpce mluvnic a slovníků současné češtiny vytvořila seznam spojek 

a spojkových výrazů (východiskem se jí stalo zpracování v Mluvnici češtiny 2) a ověřovala 

jejich výskyt, popř. funkci v korpusu SYN 2000. Protože se chtěla rovněž pokusit zamyslet se 

nad stupněm konjunkcionalizace jednotlivých výrazů, bylo nutno objem i tohoto základního 

výchozího materiálu zúžit. Z toho důvodu se rozhodla, že se zaměří na víceslovné spojky a 

tzv. rozštěpené spojky (typ ani - ani) a že stranou pozornosti ponechá výrazy jednoslovné a 

spojení s korelativy. Přesto je objem analyzovaného materiálu úctyhodný - diplomantka 

celkem v korpusu ověřovala 156 spojkových výrazů. V hesláři pak podává informaci o tom, 

v které mluvnici je daný výraz uveden, jak je touto příručkou charakterizován, připOjUje 

ukázky výskytu získané z korpusu a komentuje je. 

Ukázalo se, že některé prostředky uváděné v mluvnicích nejsou v korpusu vůbec doloženy 

nebo nejsou podchyceny ve funkci spojovacího prostředku. Diplomantka proto připojuje 

přílohy, které podávají závěrečný přehled o tom, jakým způsobem u jednotlivých výrazů 

probíhá proces konjunkcionalizace ajakjsou frekventované. V souvislosti se zjišťováním 

jejich frekvence však také ukazuje, proč mohou být některé údaje ne zcela průkazné. 

K práci mám několik připomínek a dotazů. 

Na str. 51 jsou uvedeny příklady spojkového výrazu ba dokonce. Výraz dokonce bych 

nehodnotila jako příslovce už z toho důvodu, že nemůže fungovat jako základ větného 

ekvivalentu. Na str. 52 zůstal bez komentáře poslední příklad Ten den sluníčko příliš nehřálo, 

ba právě naopakfoukal studený vítr, který se odlišuje od ostatních uvedených příkladů. 



Podobně zůstaly bez komentáře i příklady uvedené v předposledním odstavci na str. 54 a 

příklady z posledního odstavce na str. 60. Na str. 58 nemá divže v první příkladové větě 

charakter spojky. Na str. 59 se diplomantka zabývá výrazem dříve než. Zdá se mi, že její 

argumentace o tom, že "než je polyfunkční spojka, která se s výrazem dříve stává 

jednoznačně časovou" svědčí naopak pro to, abychom o spojení dvou lexémů neuvažovali. 

Myslím, že na str. 71 by bylo nutno explicitněji postihnout, že v případě vedlejší věty 

časové sještě když nejde zcela o současnost dvou dějů, nýbrž že děj věty nadřazené nastal 

dříve a trval ještě v době, kdy se realizoval děj věty vedlejší. Proč je v heslu taktak, že čárka? 

Práce je místy neobratně formulovaná (s. 54, 77, 83 ijinde) a obsahuje zejména 

nedostatky v psaní uvozovek a tečky. 

Přes všechny uvedené výhrady se domnívám, že diplomantka poctivě zpracovala zadané 

téma, a proto doporučuji práci k obhajobě. 
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