
Posudek diplomové práce Miroslava Sedláčka "Slovosled ve větách vedlejších" 

Miroslav Sedláček si pro svou diplomovou práci zvolil problematiku, které byla doposud 

v bohemistické odborné literatuře věnovaná pouze marginální pozornost. Zaměřil se totiž na 

slovosledné možností ve větách vedlejších v porovnání s principy, které se v českém 

slovosledu uplatňují ve výpovědi, a pokusil se najít shody i rozdíly a hledat odůvodnění, proč 

k určitým preferencím ve slovosledu vět vedlejších dochází. Je nutno zdůraznit, že jde o úkol 

velmi obtížný a že se ho diplomant zhostil úspěšně. 

Práce má přehlednou, promyšlenou stavbu. Úvodní kapitoly se věnují analýze odborné 

literatury. M. Sedláček kriticky porovnává jednotlivé koncepce, přičemž za základ svého 

zkoumání přijímá koncepci Firbasovu a Svobodovu. Nejde však o mechanické převzetí; 

diplomant tuto koncepci dále domýšlí a navrhuje její další rozpracování (viz např. závěr práce 

týkající se zjemnění klasifikace jednotlivých slovosledných pozic ajejich rozšíření o pozici 

premediální a postfinální). Při vlastní analýze příkladů M. Sedláček přihlíží také k závěrům 

jiných badatelů, zejména ke studii Evy Benešové týkající se myšlenky základního slovosledu. 

Velkým kladem práce je i to, že vychází z konkrétního jazykového materiálu. Slovosled 

jako velmi komplexní jev bývá někdy popisován na základě příkladů vykonstruovaných, 

nikoliv na základě příkladů excerpovaných z živého jazyka. Objem - více než 800 vět 

vedlejších anteponovaných, interponovaných i postponovaných, získaných převážně 

z korpusu SYN 2005 z textů psaných nhného funkčněstylového zaměření - je jistě dostatečný 

a umožňuje učinit závěry obecnější povahy. 

Diplomant také zcela samostatně propracoval metodiku výzkumu; souhlasím s tím, že pro 

účely práce je vhodné vycházet ze slova jako nejmenší jednotky a nebrat v úvahu roli 

morfémů, popř. zvukových a grafických prostředků. 

K práci mám několik drobných připomínek a otázek. 

Na str. 23 je uvedený nevhodný příklad na nominativ jmenovací (pan Novotný). 

Na str. 33 jsem nerozuměla tomuto tvrzení: Členem, který nu/že stát v iniciální pozici a 

vvtlačit spojku nikoliv již do preiniciální pozice, jakje obvyklé u většiny spojek, ale do 

postil/ieiá/ni pozice, musí b);t réma nebo téma vytčené do kontrastu. Nepřízvučná spojka že 

pak obligatorně stoji přímo po slovese, prvni mezi všemi příklonkami v postiniciální pozici. 



Odstavec na str. 52 začíná touto větou: Iniciální pozice je obsazena předložkou, ... Neměl 

diplomant na mysli spíše spojovací prostředek než předložku? 

Nerozumím také tomuto tvrzení ze závěru: Tranzit, který v iniciální pozici ve větě 

jednoduché nejčastěji odděluje tematickou a rematickou část, stojí běžně ve větě vedlejší před 

tématem a tématem. 

Ráda bych se též diplomanta zeptala, zda se nějakým způsobem do slovosledu vět 

vedlejších promítlo jejich postavení v antepozici, interpozici nebo postpozici. 

Práce je velmi dobře stylizovaná, pouze bych upozornila na nutnost uplatnění kongruence 

u postponovaného přívlastku shodného: ... je čerpán z korpusu SYN 2005, obsahující ... (str. 

9), ... zejména pak přesné určeníjednotek, náležejícím ... (str. 12), ... eventuálně před 

přívlastkem toto substantivum rozvíjející (str. 23). Některé nedostatky vyplývající 

z počítačového zpracování (překlepy, mezery) a velmi ojedinělé interpunkční nedostatky jsem 

vyznačila přímo v textu. 

Závěrem bych chtěla shrnout: diplomová práce Miroslava Sedláčkaje práce promyšlená a 

zcela samostatně zpracovaná; přináší řadu nových poznatků a může se stát východiskem pro 

další, prohloubenější popis slovosledné problematiky vět vedlejších. Velmi rádaji doporučuji 

k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně. 

Doc. Phdr. Eva Hošnová, CSc. 


