
Posudek diplomové práce Františka Martínka Analytická verbonominální spojení v 
Hájkově Kronice české (1541) 

Název diplomové práce Františka Martínka budí dojem, jako by šlo o standardní analýzu staršího 
českého textu z hlediska uplatnění vybraného, a to pokud možno spolehlivě vymezeného jazykového 
jevu; ve skutečnosti všakjde o práci, která takovou představu výrazně přesahuje, a to především svým 
aspektem teoretickým a metodologickým. Jej í značná - ne-li převážná - část je ve skutečnosti 
věnována přehledu a kritickému zhodnocení dosavadních pojetí analytických verbonominálních 
spojení (AVNS) ajejich významné a přínosné modifikaci. Na pozadí základních prací nejen českých 
(zejména Čermák, Macháčková, Němec), ale také zahraničních (Kralčák, Markiewicz-Plawecka, 
Helbig) dospívá autor k vlastnímu promyšlenému vymezení A VNS a to pak aplikuje nejen na některé 
příklady novočeské (zpravidla prototypické nebo naopak okrajové, mezní), ale také (především) na 
případy excerpované z Hájkovy Kroniky české. 

Autorův úmysl aplikovat modifikované pojetí A VNS na text starý téměř půl tisíciletí není 
samoúčelný, a přestože nevyhnutelně naráží na mnohem větší úskalí, než by narážela podobná 
aplikace na text současný (jde především o absenci jazykového citu, resp. živé jazykové zkušenosti, 
intuice, citu jako obecného referenčn ího pozadí), je třeba tento záměr hodnotit jako promyšlený a
přes všechny obtíže spojené s jeho realizací - i jako výhodný. Výhodnost spatřuji především v tom, že 
právě zmíněné úskalí, tedy absence živé jazykové zkušenosti s časově vzdáleným stavem jazyka, si 
přímo vynucuje podstatně pečlivější vymezení zkoumaného jevu, zpřesňování dosavadních pojetí a 
hledání dalších kritérií (autor na tuto skutečnost sám upozorňuje např. na s. 41). František Martínek 
těmto aplikačním nárokům jednoznačně dostál a výsledné pojetí, které v práci předkládá, představuje 
výrazný pokrok v chápání AVNS. Na tomto hodnocení nemění nic ani skutečnost, že s autorovou 
interpretací některých nečetných spojení jako A VNS nemusí čtenář beze zbytku souhlasit, a to 
s poukazem najejich větší či menší blízkost k frazémúm nebo naopak k volným spojením. Existence 
přechodového pásma je při analýze prakticky jakéhokoli jazykového jevu zcela přirozená a 
nevyhnutelná, a sama o sobě není tedy nedostatkem vymezení, resp. pojetí zkoumaného jevu; 
podstatné je, že nové pojetí tuto přechodovou oblast výrazně zužuje. V této souvislosti je třeba 
zdůraznit, že diplomant se analýze sporných a mezních případů nevyhýbá a naopak se explicitně 
zabývá faktory, které jednoznačnou interpretaci komplikují (viz zejména oddíl Vybrané skupiny 
hraničních a sporných příkladú na s. 93nn.). 

Předložená diplomová práce je napsána kultivovaným jazykem, lze jen připomenout její 
ojedinělé zvláštnosti (nikoli přímo nedostatky), kjakým patří zejména autorova zjevná obliba slovesa 
pojednat ve spojení s akuzativem (pojednáme jen takové případy; Kačala pojednal syntax a sémantiku 
sloves ap. - srov. např. strany 22, 23, 30, 31,34,45,62 aj.). Po terminologické a formulační stránce je 
text diplomové práce velmi pečlivý a přesný, dodávám jen, že by podle mého názoru bylo vhodné 
explicitněji vymezit důsledné užívání termínu kolokace ve významu "volné spojení" proti širšímu 
pojetí Čermákovu. 

K předložené diplomové práci nemám žádné podstatné připomínky. Diplomant v ní 
jednoznačně prokázal schopnost kriticky, s přehledem i nadhledem přistupovat k dosavadnímu stavu 
poznání, prohlubovat ho a zpřesilovat. K výsledkúm jeho práce, které stojí v jistém smyslu mimo výše 
naznačený hlavní proud autorova zkoumánÍ, a které je přitom třeba zvlášť ocenit, patří vyvrácení 
rozšířené představy o AVNS jako o "dynamicky se rozvíjejícím jevu moderního jazyka": Martínkova 
analýza totiž upozofl'1uje na velmi bohaté zastoupen i A VNS i ve zvoleném textu z 16. století. 

Z výše uvedených dLlvodú pokládám diplomovou práci Františka Martínka za velmi vhodný 
podklad k obhajobě. Navrhované hodnoceni: výborně. 
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V Praze 15.5.2008 prof. PhDr. Karel Kučera, CSc. 


