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Diplomant si pro svou práci vybral složité téma, které spadá na pomezí několika jazykovědných disciplín -
lexikologie, sémantiky, syntaxe, morfologie - a které v české odborné literatuře nebylo dosud uceleně teoreticky 
zpracováno. Úkol si znesnadnil i tím, že jako materiál zvolil text z 16. století. A i v konkrétních otázkách se 
vyhýbal zjednodušování a volil postupy a pojetí komplikovanější, protože výstižnější. 

Diplomant se při zpracovávání svého úkolu mohl po teoretické stránce opřa z domácí literatury jen o dvě studie 
ze 70. a 80. let, dále pracoval s literaturou německou, polskou a zejména s monografií slovenského lingvisty 
L Kralčáka (2005). Tuto literaturu četl pozorně a kriticky a poměřoval ji svým jazykovým materiálem, a tak 
nakonec podloženě odmítl řadu tvrzení a vypracoval vlastní, relativně velmi ucelenou teorii analytických 
verbonominálních spojení (AVNS). Metodologicky postupoval velice promyšleně: nejprve sestavil průzkumnou 
databázi, zahrnující i doklady sporné a pomezní, a teprve poté si zvolil kritéria, na jejichž základě posuzoval 
příslušnost jednotlivých dokladů k analyzovanému jevu. Přitom se ukázalo, že tato příslušnost je graduální, tj. že 
AVNS mají své příklady centrální a periferní - ty periferní přecházejí do sousedních oblastí kolokací (častěji) 
a frazeologie. Velkou pozornost poté diplomant věnoval typologické klasifikaci AVNS z hlediska formy i z hlediska 
funkce. Při formálním třídění vycházel z morfologických a syntaktických vlastností jednotlivých spojení (šlo zejm. 
o slovní druhy a o kategorii pádu abstraktního substantiva) a věnoval přitom dílčí kapitoly i několika hraničním 
případům. Ty byly sice vymezeny podle nestejnorodých kritérií, avšak jejich podrobné pojednání považuji spíš za 
klad práce: totiž právě za příklad přístupu, který se před pomezními a spornými příklady nezastavuje 
a neodsouvá je prostě mimo svůj zorný úhel. Při klasifikaci sémantické podrobil diplomant dosavadní přístupy 
kritice a vypracoval vlastní, zcela svébytné třídění, založené na danešovské klasifikaci predikátů a kombinující ji 
s intervalovostí, fázovostí a kauzativitou a s modifikacemi intenzifikačními a časovými. 

Práce je díky tomu přínosná teoreticky, pro zkoumání AVNS obecně. Její materiálové zaměření na vrcholné 
literární dílo humanistické češtiny pak vlastně v českém prostředí otevírá v souvislosti s AVNS otázku diachronie: 
tyto struktury byly doposud zkoumány na češtině současné, na Slovensku i na jazyce 19. století, o jejich 
zastoupení ve starších vývojových fázích jazyka se neuvažovalo. Závěrečná, pátá kapitola, rozsahem nejkratší, 
je pak vlastně jedinou, v níž Hájkova kronika vystupuje v jiné funkci než jen jako zdroj materiálu: kapitola je 
věnována slohovému přínosu sledovaných spojení v celku textu. Její relativní kusost je však bohatě vyvážena již 
zmiňovaným přínosem teoretickým. Po stránce formální je práce téměř bezchybná, po stránce kompoziční vyniká 
bohatou vnitřní provázaností a formulační jasností. Databáze AVNS je k ní připojena jako příloha. 

Při materiálovém bohatství posuzované práce a její snaze o přesnou klas:rikaci příkladů lze pochopitelně vést 
spory o hodnocení některých jednotlivých dokladů (tak bych například nesouhlasil s tvrzením na s. 38, že ve 
spojení vyslovovat pochybnosti může původní verbum dicendi zastupovat ka~egoriální sloveso mít, a že tedy jde 
o AVNS, byť periferní) a nacházet u některých rozhodnutí nedostatečné zdůvodnění (např. pro nezařazení 
spojení typu míti při sobě nebo státi na témž na s. 68). Ani výsledná veíle práce mě plně nepřesvědčila o 
vhodnosti zařazení celé rozsáhlé struktury Sa-Vk mezi AVNS (Kralčák tyto struktury mezi AVNS nezařazuje, 
Helbig je považuje za periferní). Jako možné zpochybňující otázky nabízím (očekávaje odpověď při obhajobě): 1) 
Při probírání této struktury se zjišťuje, že spojení má celostní význam, avšak jde o celostní význam slovesný (ten 
je totiž v kap. 1 definičním znakem AVNS)? 2) Je rozumné pokládat celé spojení za predíkát? Nevyžaduje to pak 
zásadně změnit obvyklé chápání podstaty podmětu, přísudku a jedno-/dvojčlennosti věty? Nebo může být 
podmět součástí predikátu? 3) Na rozdíl od ostatních struktur tato nejenže nemá reprezentativní tvar, nýbrž 
obsahuje vždy nutně sloveso ve finitním tvaru. To se projevuje např. rozdílnými vlastnostmi při modální 
modifikaci: Není to tak, že zatímco modální sloveso u ostatních typů moqifikuje celé spojení, zde modifikuje 
samotné kategoriální sloveso? 4) Není podstatné, že sloveso je v této struktuře bezpříznakově rematické, nebo 
alespoň výpovědně dynamičtější než jmenný komponent, kdežto u ostatních struktur může být sloveso jádrem 
jedině v případě kontrastního zapojení v sousedství s jiným členem významové řady? 

Obvyklé požadavky kladené na magisterské diplomové práce posuzovaná práce splňuje, ba překračuje. 
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