
Posudek diplomové práce Zuzany lehoučkové Sémantická analýza vybraných slovesných předpon 

1. Diplomová práce Zuzany Lehoučkové se věnuje popisu syntagmatických a paradigmatických 

aspektů slovesných předpon v teoretickém rámci kognitivní gramatiky. V první části autorka 

jasně a přehledně popisuje základní předpoklady kognitivního přístupu k jazyku, jako je 

experiencialismus, tělesné zakotvení mysli nebo klíčové závazky obecnosti a kognitivnosti, 

které umožňují vyhnout se nebezbečné definici kruhem, jež by jinak u základního vztahu 

jazyka a mysli hrozila. V této části vysvětluje také ústřední pojetí jazykového významu v 

kognitivní lingvistice. Popis předpon v kognitivní gramatice je podán v následujících dvou 

kapitolách, a to nejprve jejich aspektů syntagmatických a poté paradigmatických, přičemž 

autorka vychází zejména z pojetí L. Talmyho aR. Langackera. V podkapitolách 4.4 až 4.11 

autorka přináší případovou studii kognitivní analýzy polysémie slovesné předpony vy-o 

Nejprve vychází z definice centrálního významu předpony vy- jako pohybu ven, poté přechází 

k neprototypickým variantám centrálního významu (viz schéma jednotlivých událostních 

schémat na str. 93) a dále se zabývá různými významovými extenzemi, jež je možné vysoudit 

z materiálu. Tato část je završena shrnutím centrálních a extendovaných významů předpony 

vy- na str. 190-197, jehož podstatnou součástí je schéma významových extenzí předpony vy

na str. 197. 

2. Diplomová práce Zuzany Lehoučkové je jednou z prvních demonstrací kognitivněgramatické 

analýzy jazykových jevů v češtině a na češtině. Premisy kognitivního přístupu jsou zpracovány 

přístupnou formou, je zřejmé, že autorka umí v těchto pojmech uvažovat a s termíny se sžila. 

A je určitě třeba ocenit, jpk samostatně do metodologie i metody kognitivního přístupu, 

zejména kognitivněgramatických teorií, pronikla. Důležitý je důraz, který se v práci klade na 

vliv syntagmatické roviny při utváření konceptuálního schématu i jazykového významu, na 

nutnost nejprve zkoumat, "jak význam předpony interaguje se svým okolím", neboť ,,[j]en tak 

je možné posoudit významový příspěvek prefixu ve srovnání s ostatními částmi kontextu" (s. 

56). Vlastní analýza předpony vy- je zpracována s pečlivou systematičností, nadto se 

domnívám, že autorka má schopnost uchopit významové nuance slovy, takže dovede čtenáře 

přesvědčit, že významové kategorie, které při popisu zavádí, jsou kategorie (alespoň 

relativně) sdílené, nikoliv jen příslušející idiolektu autorky. Zmíněná přehlednost a 

systematičnost umožňuje využít tento text jako vzorovou metodickou analýzu při podobném 

zpracovávání dalších českých prefixů či pi:edložek. 

3. K diplomové práci mám několik poznámek a dotazů: 

3.1 Za úvahu stojí, zda název práce odpovídá jejímu obsahu: mám na mysli zejména to, že se 

nejedná o analýzu vybraných slovesných předpon, ale předpony jediné. S přihlédnutím k 

tomu, kolik prostoru se zde věnuje uvedení do kognitivní gramatiky, její terminologie 

apod., by bylo myslím také vhodné zmínit teoretický rámec práce například v podtitulu. 

3.2 V úvodní části a první kapitole se některá tvrzení o kognitivní lingvistice zbytečně 

opakují, např. představení kognitivní gramatiky jako intelektuálního hnutí s nejednotnou 

teorií, ale pluralitou přístupů najdeme na s. 12 i 13. 

3.3 Domnívám se, že vztah konceptuální kategorizace a jazykové kategorizace v první 

kapitole na s. 13 by si zasloužil hlubšl:ho komentáře. Autorka s oporou o autority tvrdí, že 



"jazykový význam je odrazem konceptuální strukturace" a že "jazykový systém reflektuje 

konceptuální systém". Tato tvrzení mají pochopitelně jak silnou, tak slabou interpretaci a 

bylo by vhodné pojednat krátce i o tom, jak se v kognitivní gramatice pro silnou 

interpretaci argumentuje, případně zmínit některé opatrnější úvahy o této otázce, kupř. 

T. Carsona Schutzeho, autora respektované monografie o možnostech zkoumání 

gramatičnosti z poloviny 90. let, který mimo jiné zpochybňuje adekvátnost přímého 

promítání prototypických kategorií v mysli do kategorií jazykových. 

3.4 U stručné charakteristiky konstrukční gramatiky jako přístupu blízkého kognitivní 

gramatice R. Langackera bych upozornila na to, že se nejedná o popis pouze 

syntaktického plánu či modulu jazyka, naopak konstrukční gramatika rozvíjí komplexní 

popis jazyka v sociální interakci, každá konstrukce přináší jak informace o sémantických, 

tak morfologických i syntaktických, a nakonec i pragmatických rysech distinktivních pro 

užití dané konstrukce. A stálo by myslím za to odkázat nejen na Ch. Fillmora a W. Crofta, 

ale také na soustavnou odbornou práci M. Fried, která je jednou z předních osobností 

současné konstrukční gramatiky a věnuje se popisu vybraných českých jevů, který je jistě 

kompatibilní s pojetím kognitivněgramatickým. 

3.5 Ani v oddíle věnovaném popisu materiálu, ani v seznamu literatury jsem nenašla citován 

Český národní korpus, jeden z hlavních materiálových zdrojů pro vlastní analýzu, přestože 

ostatní, slovníkové zdroje uvedeny jsou. 

3.6 Autorka se v celém textu plně soustřed'uje na představení kognitivního přístupu a 

demonstraci jeho nástrojů při analýze jednoho jevu a nevyčerpává se přílišným 

srovnáváním možností kognitivní gramatiky oproti jiným přístupům. Přesto by možná 

bylo vhodné nastínit, jaké výhody autorka vidí v takto uchopeném popisu významu jedné 

předpony oproti například strukturalisticky pojatému slovníkovému heslu jednotlivých 

sémémů, když slovníkové příručky při své práci také využívá. 

3.7 Ráda bych položila otázku k poznámce 138 na straně 86 - autorka zde zmiňuje vývoj 

kognitivní lingvistiky v posledním desetiletí směrem k objektivizaci svých původně často 

intuitivních, a tudíž obtížně verifikovatelných předpokladů. Přestože tyto práce jsou u nás 

stále nepříliš dostupné, má autorka prčke již nyní povědomí o tom, jakými prostředky 

současná kognitivní lingvistika této objektivizace dosahuje? 

3.8 Na straně 189 autorka vyjmenovává seznam sloves, která se jí zatím nepřišlo přiřadit k 

žádným dříve zavedeným událostním schématům. U některých je to pochopitelné (např. 

vycenit nemovitost, vypérovat doskok), některé běžnější a bližší dříve prezentovaným 

schématům (např. vyjít z boje vítězně, vytahat někoho za vlasy, vyfakturovat služby) by si 

asi zasloužily komentář, proč je autorka momentálně považuje za nezařaditelná. 

3.9 Tento bod je spíše prosbou než kritikou - v případě dalšího nakládání s prací, například 

při přípravě k vydání, by bylo velice užitečné doplnit věcný rejstřík, zejména vzhledem k 

velkému množství termínů v českém prostředí dosud nevžitých. 

3.10 Jazyková hodnota práce je vysoká, autorka se vyjadřuje velmi dobře a ani dodržení 

pravopisné normy jí nečiní potíže, až na drobné interpunkční nedostatky. 



Diplomová práce Zuzany Lehoučkové rozhodně splňuje nároky kladené na diplomové práce a ráda ji 

doporučuji k obhajobě. 

Hodnocení: výborně. 

Předložená práce se mllŽe stát podkladem pro rigorózní řízení. 

V Hořovicích dne 25. 1. 2010 
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Mgr. Eva Lehečková 


