
Posudek diplomové práce Lucie Janíkové Parenteze z hlediska stylového 

Diplomová práce Lucie Janíkové se věnuje velmi aktuální problematice parenteze a 

dalších styčných jevů. Protože těmto otázkám - až na monografii B. Rulíkové - byla v české 

odborné literatuře syntaktické i stylistické věnována doposud pozornost jen okrajově, stála 

diplomantka před nelehkým úkolem - kriticky zhodnotit dosavadní pojetí, stanovit vlastní 

repertoár kritérií pro přesnější vymezení daného pojmu, posoudit periferní případy a vyloučit 

konstrukce, které za parentetické považovat nebude. Je nutno ocenit, že stanoviska autorky 

jsou přesvědčivá, vždy dobře zdůvodněná a že jsou v průběhu práce všechny přijaté zásady 

pečlivě dodržovány. 

Rovněž nebylo pro diplomantku snadné získat jazykový materiál. Vyšla z vlastní excerpce 

zaměřené na umělecké a odborné texty především proto, aby si mohla stanovit nutná omezení 

pro získání příkladů z korpusu SYN 2000 Uejich minimální rozsah, vyznačení závorkami 

nebo pomlčkami, výskyt těchto znamének v rámci jednoho větného celku apod.). Poté 

analyzovala 4000 příkladů z korpusu SYN 2000, a to jak ze všeobecného korpusu, tak 

z korpusu uměleckých, publicistických a odborných textů. 

I v této části přináší diplomová práce zajímavé poznatky. Jakjiž bylo řečeno, celkový 

objem analyzovaných příkladů (4000), je velký a jistě průkazný; přitom se však navíc 

ukazuje, že i při pečlivě zvážených omezeních pro výběr pouze 303 z nich lze za parenteze 

považovat (v ostatních příkladech jde o různé typy reliéfizací, apozičních konstrukcí, 

komentářových vět atd.). 

V suvkám se pak autorka věnuje z různých úhlů pohledu. Popisuje prostředky koheze, které 

se vyskytují při návaznosti parentezí na základní výpověď, zvažuje jejich výskyt v různých 

funkčních stylech a upozorňuje na specifika anaforické i kataforické návaznosti, stranou 

pozornosti neponechává ani sémantickou stránku parentetických konstrukcí. Získané údaje 

prezentuje rovněž formou tabulek. 

Diplomovou práci je možno hodnotit jako práci pilnou, přinášející jemné analýzy a 

usilující o exaktní popis. Proto se může stát východiskem i pro další zpracování - daného 

jazykového materiálu i připojených komentářů k němu lze užít nejen při popisu této 

problematiky v mluvnických příručkách, ale i např. při přesnějším stanovení pravopisných 

zásad pro kladení členicích znamének. 



Pokud jde o obsahovou stránku, nemám k práci žádné připomínky, pouze dotazy. Prosím, 

aby se v diskusi diplomantka stručně vyjádřila k těmto dvěma bodům: 

a) Je možno nějakým způsobem upřesnit rozsah parentezí? Byla v excerptech vsuvek 

doložena vždy jen jedna výpověď, nebo i spojení více výpovědí? 

b) Od vydání práce Blaženy Rulíkové uplynulo již téměř 40 let. Došlo také u parentezí 

k nějakým vývojovým posunům či změnám? 

Z hlediska formálního má diplomová práce promyšlenou kompozici a je i dobře, jasně a 

přesně formulovaná. Je také zřejmé, že dipomantka dobře ovládá všechny pravopisné zásady. 

Místy (nikoliv pravidelně nebo v hojné míře) ruší jen nedostatky, které patrně souvisejí 

s nedostatečnou editorskou kontrolou (záměna rozdělovníku a spojovníku, psaní bez mezer po 

zkratkách, za nimiž se klade tečka, asi na dvou místech nedokončené formulační opravy 

apod.; všechny tyto nedostatky jsem vyznačila v rukopisu práce). 

Z toho, co jsem uvedla výše, vyplývá, že diplomovou práci Lucie Janíkové považuji za 

práci kvalitní, promyšlenou a na odborné úrovni velmi dobře zpracovanou. Proto ji ráda 

doporučuji k obhajobě a hodnotím jako výbornou. 
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