
Oponentský posudek diplomové práce Lucie ,Janíkové 
Parenteze z hlediska stylového 

Diplomová práce Lucie Janíkové se zabývá tématem, které zatím nebylo důkladně zpracováno -
parenteze, reliéfizace i hlavní/vedlejší promluvová linie nejsou v české odborné literatuře vymezovány 
stejně a schází jejich typologie -, a to mj. i z hlediska funkčněstylového, které bylo na vsuvky aplikováno 
jen náznakově. V úvodní části práce autorka podala přehled dosavadních pojetí parenteze a reliéfizace 
jakožto jevů textové syntaxe, shrnula obsahovou charakteristiku parentezí a jejich členění podle různých 
kritérií a připomněla dosavadní kusá zjištění o stylové hodnotě a slohovém uplatnění parentezí. Na 
základě srovnání těchto pojetí vytvořila vlastní definici parenteze. Dlužno dodat, že definici dosti úzkou 
(např. ve srovnání s tím, co se o vsuvce píše v Pravidlech českého pravopisu): při korpusové excerpci 
materiálu čítajícího čtyři tisíce segmentů textu oddělených pomlčkami nebo závorkami charakterizovala 
jako parenteze pouhé tři stovky dokladů. Během této redukce excerpovaného materiálu narazila 
diplomantka na řadu přechodných a sporných prostředků, jejichž příslušnost, či nepříslušnost ke 
kategorii parenteze poctivě zvažovala. Zdá se tedy, že v případě parenteze jde o kategorii prototypovou, 
k níž jednotlivé doklady příslušejí ve větší či menší míře. 

V závěrečných oddílech práce diplomantka zkoumala frekvenci jednotlivých prostředků obsahové 
návaznosti parenteze na přerušenou výpověď, a to zvlášť v jednotlivých sledovaných funkčních stylech 
(odborném, publicistickém a uměleckém) a rovněž zvlášť u návaznosti anaforické a kataforické. 
V podobném průřezu (tj. po jednotlivých stylech, zvlášť pro anaforu a kataforu a pro parenteze nevětné) 
uvedla i zastoupení jednotlivých sémantických funkcí parentezí; funkce přitom členila po vzoru 
B. Rulíkové, jejíž klasifikace podle mého názoru není zcela ideální - zvlášť odlišit doplnění obsahu od 
zpřesnění asi úplně jednoznačně nelze. 

Za přínosné pokládám, že diplomantka do své práce zařadila i analýzu neparentetických útvarů 
oddělovaných týmiž znaménky jako vsuvky; jde o pasáže o reliéfizaci a apozici, které přinášejí řadu 
cenných zjištění např. o rozdílech v užívání pomlček a závorek. Se zřetelem k interpunkci a její 
kodifikaci (ale nejen s ním) se tak odkrývá velké manko české syntaktické teorie: absence obecné 
střechové teorie promluvových linií. Na s. 41 v té souvislosti diplomantka narazila na jev, který ze 
zkušenosti nepodložené výzkumem považuji za aktuální vývojovou tendenci, totiž na nahrazování 
apozic v závorkách vsuvkami, jinými slovy za preferenci nominativu při uvádení příkladů; jde o typ 
užitečná pro posouzení charakteru kapalin (voda, vzduch). 

Posuzovaná diplomová práce je psána plynulým, věcným stylem bez větších formulačních vad (snad 
s výjimkou ojedinělých sklouznutí z autorského plurálu do singuláru). Ve zvýšené míře se autorka 
dopouští atrakcí a dalších syntaktických odchylek (např. dva typy takto uvozených vět: vsuvkových a 
ne vsuvko vých, s. 14; ve významu autorských modifikačních poznámek upozorňující na následující 
sdělení, s. 66; aj.). Rušivě působí nevykorigovaná místa (např. na s. 56 je text přepsán, ale původní 
neškrtnut) a zejména četné nedostatky ve formální úpravě (neodlišování pomlčky od spojovníku, 
nenoremní kladení mezer, tiskové chyby ve slovenských citátech aj.). 

Věcné chyby: 1) Na s. 19 se píše, že v přímé řeči není možné použití kondicionálu. Autorka tím chce 
říct, že to není možné ve větě uvozující přímou řeč, ale ani to by nebyla pravda, vždyť formou přímé řeči 
lze vyjádřit i promluvení potenciální. Některé příklady uvedené v tomtéž odstavci, o nichž se píše, že 
nejde o uvození přímé řeči, nýbrž o výpověď odkazovacího charakteru, uvozovacími větami nesporně 
jsou - uvozují přímou řeč neznačenou, která v druhém případě podává myšlenku postavy. 2) Na s. 61 
dole je uveden příklad parenteze obsahující autorskou kontaktovou poznámku a příklad častější podoby 
takové poznámky, podoby, která neodpovídá definici parenteze zejména z hlediska návaznosti. V čem 



je ale mezi oběma příklady z hlediska návaznosti rozdíl: nevztahují se snad oba k celé výpovědi? 
3) Poslední příklad na s. 64 není vsuvka, nýbrž apozice; a zdá se mi, že příklady (sedm let) a (devět let) 
spadají pod to, čemu díplomantka ve své práci říká "odkazy" a co mezi vsuvky neřadí. 

Teoretické otázky k obhajobě: 
1) Nebylo by vzhledem k přechodnému charakteru případů s větou vsunutou mezi dvě věty hlavní Uak 
se o něm diplomantka sama správně zmiňuje) vhodnější redefinovat parentezi jako vloženou dovnitř 
výpovědi nebo výpovědního spojení? Mělo by takové pojetí parenteze nějaká rizika či nevýhody? 
2) Útvary uvozené relativem což a vztahující se k části přerušené výpovědi se v práci mezi vsuvky 
zařazují. Jsou opravdu syntakticky nezapojené do okolní výpovědi? Nesignalizuje použití relativa (na 
rozdíl od demonstrativa) právě syntaktické zapojení? 
3) Tyto vsuvky s což, ale také komentující poznámky typu dá-Ii se to tak říci ukazují, že vsuvky se dělí 
na větné, souvětné, nevětné Uak se uvádí v práci) a takové, které mají povahu věty vedlejší. Nebo 
nejde o věty vedlejší? 

Posuzovaná diplomová práce splňuje obvyklé nároky, proto ji doporučuji k obhajobě. Podle průběhu 
obhajoby navrhuji její hodnocení známkou výborně nebo velmi dobře. 

V Praze 16. ledna 2009 Robert ADAM, Ph.D. 


