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Úkolem Ing. Pavla Procházky (dále PP) bylo zjistit, zda je možno vyčlenit skupinu 

sloves declarandi jako zvláštní skupinu řídících sloves, po nichž obvykle následuje obsahová 

propozice v podobě participiální konstrukce. Ze sloves, která různé gramatické příručky 

k těmto slovesům řadí, si vybral slovesa ἀγγέλλω, ἀποφαίνω, δείκνυμι a δηλόω; jako korpus si 

zvolil dílo Hérodota, Thúkýdida a Xenofónta. 

Práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou (s.12-33), která přináší informace 

čerpané z gramatik a několika málo studií, a na část praktickou (34-60), kde autor prezentuje 

výsledky svého vlastního výzkumu. V teoretické části jsou jednotlivé kapitoly věnovány 

postupně Charakteristice participiálních obsahových propozic, Pádové syntaxi participiálních 

konstrukcí, Konkurenčním prostředkům participia po slovesech declarandi, Významovým 

posunům sloves declarandi v závislosti na použité konstrukci apod. Ačkoliv jsou témata 

jednotlivých kapitol dobře vybraná, v jejich zpracování postupuje PP podle neměnného 

schématu: představuje po řadě relevantní pasáže z jednotlivých gramatik a studií, aniž se pokusí 

o jejich vzájemné srovnání, usouvztažnění prezentovaných názorů, aniž připojí své vlastní 

hodnocení či svůj komentář k nim.  

Stejným způsobem postupuje i v kap. Charakteristika predikátů declarandi (27-31), 

přičemž jen uvádí četné příklady tak, jak jsou v jednotlivých gramatikách citovány, i když se 

jedná i o participia po fázových slovesech nebo po slovesech jednoznačně jiného sémantického 

typu. Pro lepší uchopení problematiky by bylo vhodnější vyjít z toho, jak je vymezují K-G (s. 

27), a okomentovat fakt, že většina gramatik je jako zvláštní skupinu nevymezuje, jiné 

gramatiky je řadí mezi slovesa percipiendi (Duhoux) a další ke slovesům dicendi. Bylo by třeba 

vzít v úvahu i fakt, že některé gramatiky mohou termín deklarativní užívat i jako zástupný 

termín vedle termínu dicendi, aniž by mezi oběma skupinami činily rozdíl. I když v této kapitole 

vlastně PP žádnou charakteristiku sloves declarandi nepodává, jinde správně uvádí, že jde o 

skupinu vymezenou sémanticky a syntakticky (možnost participiální konstrukce).  

Praktická část začíná souborem přehledných a vhodně zaměřených tabulek 

zpracovávajících počty výskytů obsahových propozic v podobě participiální konstrukcí (k nimž 

PP iniciativně přidal i věty s ὅτι/ὡς) následujících po slovesech ἀγγέλλω, ἀποφαίνω, δείκνυμι 

a δηλόω u vybraných autorů, tj. u Hérodota, Thúkýdida a Xenofónta, a po slovese λέγω u 

Thúkýdida. Tabulky, které ukázaly některé překvapivé výsledky, jsou doplněny názornými 

grafy. 

Důležitou součástí Praktické části je rozbor příkladů (42-60) spolu s komentáři, k nimž 

mám několik připomínek:  

1. Komentáře jsou vlastně jen glosy, které několika slovy uvádějí obsah obsahové propozice 

(např. narození dítěte, s. 42, př. 1), ne skutečné komentáře vysvětlující, proč autor přisuzuje 

konkrétní obsahové propozici danou formu. PP se zde mohl inspirovat např. Boas – 

Rijksbaron – Huitink – Bakker (2019), kde ovšem jsou komentáře velmi stručné – konec 

konců, jedná se o gramatiku. Jiným inspiračním zdrojem mohl být De Boelův článek, který 

sám PP několikrát cituje. De Boel mj. komentuje konstrukce VV s ὡς + ind. (γέγονε; Hdt 



6.63), inf. konstrukci (γεγονέναι; Hdt. 6.69), a také Procházkův příklad (1) na  s. 42 z Hdt. 

6.69 (γεγενημένος). 

2. S tím je spjata i otázka, proč nejsou různé poznatky z gramatické části zohledněny 

v praktické části, např. s. 25 ἄγγέλλω oznamuji (fakt), že vs oznamuji (fámu), že. 

3. V komentářích příkladů se objevuje formulace „konstrukce vyjadřuje nezávislou 

skutečnost“ (např. u sl. ἀγγέλλω) jak u participií, tak i u infinitivů. Znamená to tedy (na 

rozdíl od toho, co se uvádí v teoretické části), že mezi oběma konstrukcemi není žádný 

rozdíl? 

4. Pokud PP uvádí stejné významy u řídících sloves (např. ἀγγέλλω), jak u participií i u VV, 

pak by bylo vhodné podat explicitní shrnutí, že všechny významy jsou stejné (nebo naopak 

různé), např. s. 63. 

5. Jakým způsobem je reflektována teze o důležitosti komunikačního záměru mluvčího s 

ohledem na zvolenou formu obsahové propozice (např. s. 42 nebo 61) v komentářích 

jednotlivých příkladů? 

6. Vysvětlení rozdílu mezi ὅτι a ὡς je silně zjednodušeno. Když už se PP chtěl zabývat tím, 

jaké mohou být sémantické či pragmatické rozdíly mezi jednotlivými typy doplnění, a to 

dokonce i mezi větami s ὅτι a ὡς, pak by bylo třeba věnovat pozornost i výskytu indikativu 

vs optativu v těchto vedlejších větách. Celá tato problematika, tj. rozdíly mezi jednotlivými 

typy doplnění, by ovšem vzhledem ke své komplexnosti i vzhledem k velmi rozsáhlé 

sekundární literatuře byla vhodným tématem pro disertaci, a ne pro bc. práci.  

 

Závěry autora, že neexistuje dostatečné opodstatnění pro vyčlenění skupiny sloves 

declarandi (s. 62), jsou dobře statisticky vyargumentovány a je třeba s nimi souhlasit. Nicméně 

zůstává skutečností, že jeho výsledky potvrzují odlišnosti aspoň jednoho zástupce sloves 

dicendi, a to λέγω, od sl. typu declarandi, jelikož v jeho excerpci se po λέγω obsahové 

propozice vůbec nevyskytují. Na druhé straně mohl autor lépe vytěžit věty z gramatik, neboť 

zde pár takových vět cituje (zejm. u Soph.). 

Pokud jde o formální stránku, je třeba ocenit úpravu a stylistickou vyrovnanost práce, která 

je napsána čtivě a přehledně, s jasnými formulacemi, bez výšinů z vazby a bez pravopisných 

chyb. Je zřejmé, že autor věnoval práci velkou pozornost a péči, a v některých oblastech 

pracoval nad rámec zadání. 

PP se svého úkolu ujal s mimořádnou pílí: při prvotní excerpci, do níž zařadil nejen všechny 

typy obsahových propozic po uvedených slovesech, ale i případy, kdy v sledované sloveso 

obsahovou propozici neřídí, získal velké množství případů, které mu potom posloužily jako 

podklad pro statistické zpracování. PP přitom dokázal obratně využívat statistické údaje, které 

generoval v rámci digitální platformy TLG, vytvořil sofistikované, přehledné a zajisté pracné 

statistické tabulky a grafy s vysokou vypovídací hodnotou, které mu umožnily dospět 

k závažným závěrům. 

 

Práci považuji za kvalitní podklad pro obhajobu a navrhuji známku velmi dobře. 
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