
Miroslav Sedláček: Slovosled ve větách vedlejších 

Oponentský posudek diplomové práce 

Práce kol. Sedláčka má komplexní téma, jehož zpracování v mezích diplomové práce je 
náročný úkol. Autorovi se podařilo tento problém vyřešit tak, že v části práce kompletně 
popsal slovosled VV na základě Svobodova pojetí, v části se pak zabývá speciálními 
otázkami. 
V první části (kap. Stav současného vědeckého poznání slovosledu) autor provádí analýzu 
předkládaných českých přístupů, dokládá ji vlastními příklady a tyto přístupy částečně 

podrobuje kritice. K těmto pracem by bylo vhodné ještě přiřadit Trávníčka. Bohužel se v této 
části nacházejí v poměrně značném množství věcné a formulační nepřesnosti, nastínění 

problematiky je na některých místech příliš stručné a zjednodušující. (Lze však obecně říci, že 
kvalita práce v dalších částech pak vzrůstá.) 

na s. 22 se tvrdí, že jmenná skupina je syntaticky kompaktnější než slovesná. V čem se to projevuje? 
Mohou členy, které jsou přímou součástí slovesné skupiny, stát mimo slovesnou skupinu? V pojednání 
o přívlastku se vůbec neuvažuje o běžných typech odtržení přívlastku od jmenné skupiny, zejm. 
v diatématu (O fyziku neměl zájem.) Jmenná skupina se pojímá jako uzavřená a prakticky nedělitelná
to je pfíliš zjednodušující. 
přívlastek shodný stojí za jménem údajně zejména tehdy, je-li rozvitý (s. 23). Přesnější by bylo - a 
příklady tomu nasvědčují - uvést, že jde o rozvitý přívlastek vyjádřený slovesným adjektivem. (Srov. 
opravdu nepříjemně křiklavá barva - rozvitý přívlastek stojí primárně před substantivem.) 
relativum údajně na rozdíl od spojky vstupuje do synt. vztahů (s. 30). Do jakých jiných vztahů vstupuje 
spojka, když je to syntaktický operátor? 
druh VV nemá údajně dopad na její vlastní slovosled (s. 27). Nepřímo jej však má a práce to na jiných 
místech dokládá: druh VV ovlivňuje volbu spojkového výrazu, ten je součástí slovosledu VV a může 
ovlivňovat další části VV (různé typy spojek, nejen spojka vs. relativum). 

pojednání o příklonkách je příliš zjednodušující, místy zavádějící: ,,Klitiky (příklonkami nebo 
předklonkami) nazýváme slova nebo volné morfémy bez vlastního přízvuku. Řadí se zpravidla za první 
přízvučné slovo ve větě." (s. 24) - to znamená, že předklonky se řadí za první přízvučné slovo ve větě? 
Co je v tomto případě a v kontextu této práce věta, jaký má vztah k výpovědi (srov. autorovo odlišné 
pojetí v pojednání o AČV)? V pojednání o AČV (s. 33) jsou příklonky řazeny k tématu, ale přitom řada 
z nich je součástí vlastního tranzitu (příklonky slovesné). 

Ve vlastní analýze přistupuje autor k problematice z několika stran. Nejprve posuzuje VV 
podle spojek, jimiž jsou připojeny k VŘ (pro výzkum si vybral věty uvozené spojkami -li, 
kdyby, aby a tzv. spojkami na přechodu k částicím). Dále systematicky popisuje slovosledné 
typy vět vedlejších: v této části používá Svobodovu metodu přiřazování rolí v aktuálním 
členění a slovosledných pozic. Tento postup je přínosný v tom, že došlo k aplikaci postupu 
Svobodou stručně navrženého na několika příkladových větách na větší množství dat. Přitom 
se ukazují také některé nevýhody Svobodova přístupu, které komplikují diplomantovu 
analýzu: 

pozice spojek je hodnocena jednou jako preiniciální, jindy jako iniciální, víceméně podle toho, zda věta 
obsahuje příklonky za spojkou. U Svobody totiž existuje premisa, kterou diplomant přejímá, že 
příklonky stojí prototypicky v postiniciální pozici. Je však otázka, zda samotná pozice spojky je 
v závislosti na obsazení zbytku věty rozdílná. (srov. s. 35 - spojka v inic. pozici, jedinému prvku AČ 
přiřazena pozice finální. Lze však též interpretovat jako pozici preiniciální a iniciálně-finální. Podobně 
s. 36 ad.). 

Svobodův model nabízí systém absolutních pozic, pro popis slovosledu jsou však přinejmenším stejně 
důležité pozice relativní - tj. ne údaj o tom, kde se nějaký prvek nachází vzhledem k celku věty (na 
počátku, uprostřed, na konci), nýbrž kde se nachází vzhledem k ostatním prvkům (před přísudkem, za 
podmětem). Srov. např. potíže při zařazování slovesných tvarů do postinic./mediální pozice (s. 40), 
ačkoli jde o pozici v zásadě stejnou. 



Nicméně autorovi samotnému se zřejmě tento postup nezdá jako dostatečně vystihující 
podstatu slovosledu VY, a proto dále přechází k jiným pohledům. V této části analýzy je 
vedle úplnosti a systematičnosti ještě třeba ocenit, že autor se nedrží pouhého popisu 
doložených konstrukcí, ale zamýšlí se také nad tím, které konstrukce nejsou možné, a 
jednotlivé doložené typy komentuje. 
Jako nejpřínosnější hodnotím část, která se zabývá polohou tématu z funkčního hlediska. 
Autor zde podrobně rozebírá postavení tématu v různých konstrukcích - opouští tedy ku 
prospěchu věci celostní pohled na slovosled VV - a ve všech případech se pokouší jednotlivé 
typy interpretovat, v jakých konstrukcích, stylech atd. se daného slovosledu užívá. Domnívám 
se, že právě v této části je navržen vhodný postup pro popis slovosledu vůbec, neboť 

poskytuje více informací o lineární stavbě věty než poněkud mechanický přístup Svobodův. 
V poslední části pak autor ještě dvakrát mění pohled na slovosled: v popisu syntaktických 
paralelismů vychází z rétoriky, v popisech postavení příslovečného určení pak z koncepce 
větných členů. Tyto případy představují zajímavou metodologickou sondu do výzkumu 
slovosledu. 
Pokud jde o jazykový materiál, vychází kol. Sedláček z ČNK a ze sbírky přísloví (Bittnerová 
- Schindler, 2003). Rozbory těchto dokladů musely být pracné, neboť ČNK neobsahuje 
syntaktickou anotaci. Je škoda, že pro práci o aktuálním členění a slovosledu nevyužil autor 
Pražského závislostního korpusu, kde jsou k dispozici jak rozbory vět, tak i anotace 
aktuálního členění. Vzhledem k tomu, že tato možnost není v celé práci zmíněna (např. 
odmítnuta), zdá se, že autor nedokázal tento zdroj najít. S tím zároveň zůstal nepoužit manuál 
pro anotaci aktuálního členění, kde je vyřešena řada otázek AČV, jež diplomantovi dělaly 
v analýze problémy, stejně jako navazující novější literatura o AČV. (Nejde o to, že tato 
řešení musí být přejata, ale měla by být alespoň na základě fundovaného rozhodnutí 
zamítnuta.) 
Po formální stránce vykazuje práce drobné nedostatky (ne zcela ojedinělé pravopisné chyby, 
syntaktické odchylky - s. 12, 23, 25, na s. 20 a 37 chybí bibliografický odkaz, spojka 
opakovaně zvána předložkou). 
Celkově předložená práce splňuje nároky na diplomovou práci, autor vycházel z běžně 
dostupné základní české literatury a pro účely své práce ji zhodnotil (s výše uvedenými 
výhradami), shromáždil dostatečný jazykový materiál, byť opomenul jako zdroj Pražský 
závislostní korpus a související literaturu. Provedl systematický rozbor slovosledných typů 
VY, a to z pohledu formálního i funkčního, částečně i z dalších pohledů. Doporučuji tuto 
práci k obhajobě. 

Navrhované hodnocení: podle průběhu obhajoby výborně - vel~i dobře. 
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V Praze dne 11. 9. 2009 PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D. 


