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Přestože jde o práci kvality opravdu mimořádné - mnohonásobně překračující nároky kladené 
na práce diplomové -, měli bychom začít jednou jedinou kritickou poznámkou: název jen 
málo koresponduje s jejím skutečným obsahem. Vzhledem k autorčině založení je to však 
více než pochopitelné. Během dlouhodobého zrání tématu a postupného nahrazování jedné 
verze verzí jinou, během postupného pronikání do oblasti kognitivní sémantiky i 
samostatných úvah nad materiálem - a pak i ve snaze šíře a šířeji vyložit kontext zkoumání, 
relevantní pojmy apod. vyrostla totiž práce nakonec do trochu jiné podoby, než se původně 
zdálo. 

Mohli bychom říci, že před sebou nakonec máme práce dvě - jak rozsahem (200 stran 
drobným písmem, s cca 60 řádky na stránku), tak ideou, výsledkem i množstvím investované 
energie. A dodejme, že také významem pro rozvoj kognitivní sémantiky v českém kontextu. 
Chtěla bych říci, že k této diplomové práci nemohu přistupovat jako k jiným (a tudíž zde 
možná chybí běžné kritické připomínky v posudcích očekávané); text chápu jako práci 
kolegyně, jíž jsem se nechala kvalifikovaně poučit o tom, co znám málo. Diplomantka má 
můj obdiv, protože pracovala zcela samostatně na náročném tématu, jemuž se věnovala 
v daném teoretickém a metodologickém rámci jako první u nás a zhostila se svého úkolu tak, 
že to představuje (myslím, že nepřeháním) velkou inspiraci pro celý náš obor. 

První část práce je dobře promyšleným, samostatným a přehledným teoretickým 
pojednáním o premisách kognitivní lingvistiky a jejím přístupu k jazyku a ke zkoumání 
významu. Autorka tu je vedena potřebou vyložit kontext u nás prakticky neznámý. 
S východiskem hlavně v zakladatelských pracích R. Langackera, G. Fauconniera, L. 
Talmyho (ale i v jiné relevantní, zejm. angloamerické literatuře, včetně některých prací 
nejnovějších) tu vytvořila jakýsi úvod do studia kognitivní sémantiky, jejž by bylo možné - a 
žádoucí - snad jen po drobných úpravách vydat (např. v kapitolce o historických 
souvislostech na s. 12 by neměla chybět zmínka o množství a vlivu kognitivních lingvistů 
slovanského původu nebo slavistické orientace - a existence SCLA). Obdivuhodně si při tom 
diplomatka vede v interpretaci zmíněné literatury, má dar výkladu - a už to, že vlastně jako 
jediná (pokud vím) tuto literaturu systematicky prostudovala a pracuje s ní, je u nás 
výjimečné. (Zatímco větev "lakoffovská" je zde známá - přeloženy tu byly alespoň některé 
knihy a díky aplikovatenosti teorie metafory, kategorizace apod. i do jiných oblastí, než je 
lingvistika, - a asi i díky menší teoretické náročnosti - si nachází cestu snáze.) Je potěšením 
číst např. citace a parafráze z Langackera česky (často včetně kritických poznámek) a 
sledovat, jak v tomto teoretickém rámci vzniká česká práce, na niž je možno navazovat. 

Autorka postupně zužuje pojednáni o širokém kontextu kognitivně orientované 
sémantiky na výklady o zkoumání významových potencí prefixu (a vztahu významu slovesa a 
prefixu - "sémantická shoda", "sémantický konflikt"). Sama v rámci své práce zavádí termíny 
"syntagmatický" a "paradigmatický" aspekt významu předpony, zdůrazňujíc stále fakt, že 
v konceptualizaci (a tedy v konstituování významu) hraje hlavní roli jednak zkušenostní 
povaha lidské kognitivity, jednak komunikační kontext (sémantika se tu prorůstá 

s pragmatikou). Měla bych zde otázku k pojmu polysémie: zda (i u kognitivních lingvistů) 
nepřežívá zejména ze setrvačnosti, z tradice - zda je vůbec v tomto kontextu užitečný a zda 
by ho nebylo lepší nahradit např. pojmem "významová potence" výrazu (který neimplikuje 
představu jednotlivých významů - sic! - jako "uzavřených škatulek")? V čem je tento pojem i 
v rámci kognitivní lingvistiky dnes užitečný? Je v tomto rámci adekvátní mluvit např. o tom, 
že lexém (nebo prefix) má tři významy? 



Dospíváme k materiálové části. Ta je věnována nakonec (oproti informaci v názvu 
práce) jedinému slovesnému prefixu vy-, avšak podává jeho analýzu velmi detailně a 
prostřednictvím nástrojů, které u nás zatím neznáme a nepoužíváme. Má tedy tato práce 
význam jednak teoretický, jednak metodologický. Ve své sondě autorka vyšla z korpusu 705 
sloves, excerpovaných ze Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Slovníku 
slovesných, adjektivních a substantivních vazeb a ze slovníku neologismů Nová slova 
v češtině (navíc vše v konfrontaci s Korpusem SYN2000). 

Významové polohy prefixů se zdají být tak rozrůzněné a vzájemně nespojité, že je 
vnímáme trochu jako sui generis homonymii. V souladu s náhledem kognitivní lingvistiky - a 
s názorem diplomantčiným - jsou však všechny jejich významové kategorie a subkategorie 
vzájemně vnitřně provázány. Tuto provázanost je možno prokázat a uchopit na základě 
opozice "centrum - periferie", na základě teorie představových schémat aj. Je tu ovšem také 
třeba vzít v úvahu - opět - zkušenostní povahu významu, možnosti jeho metaforické extenze, 
možnosti mnohočetných proměn "prominence domén", hierarchizace a rehierarchizace 
různých participantů situace vyjadřovaných dan~ím slovesem a předponou apod. 

V tomto smyslu se tedy centrální význam prexifu "vy" (tj. "pohyb obsahu ven 
z nádoby") realizuje v několika centrálních subkategoriích a pak ještě několika subkategoriích 
periferních (kde se na konceptualizaci podílejí schémata "část - celek", "zrak", "síla", 
"rozsah", "soudržnost"); další subkategorie pak mají povahu sémantických extenzí a jejich 
metaforických projekcí. Autorka vše ukazuje a vykládá srozumitelně a s hojnými příklady, 
prokládá text grafy - např. závěrečné schéma znázorňující systém významových extenzí 
předpony vy- je velmi instruktivní a spolu s výkladem dobře ukazuje sémantickou 
motivovanost většiny jejích užití. 

Jak už bylo řečeno, kromě brilantní práce s odbornou literaturou diplomantka 
prokázala výjimečnou schopnost teoretického lingvistického uvažování a zobecňování (ve své 
práci vyjadřuje svůj náhled na samu povahu jazyka, významu a jeho reflexe), ale zároveň i 
vnímavost k práci s detailem a samostatnost v interpretaci jazykového materiálu. Dokázala si 
poradit se strukturací a kompozicí rozsáhlého textu, projevila výbornou schopnost odborného 
výkladu a formulace. Nedostatky v interpunkci a překlepy jsou v normě, grafické zpracování 
je pečlivé. 

Vzhledem k tomu doporučuji práci k obhajobě a navrhuji klasifikaci stupněm 

"výborně". Jsem také přesvědčena, že by práce měla být uznána jako rigorózní. 
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