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Posudek školitele 

Doktorská disertace Marcely Malé se zabývá vývojem souvětí, jak se jeví v odborné 
literatuře napsané kolem roku 1900 a 2000. Vychází z hypotézy, že souvětí v současných 
odborných textech bude kratší a jednodušší. Tyto aspekty autorka zkoumá jednak na základě 
počtu slov v souvětích obsažených, jednak, a to především, na základě souvětné skladby z 
hlediska počtu vět a jejich typů. Materiál práce tvoří čtyři soubory odborných textů, z nichž 
každý obsahuje sto souvětí (tj. celkem 400 souvětí). Volba výzkumného materiálu byla 
značně omezena datací starších souborů, neboť z doby jejich vzniku neexistují počítačové 
korpusy. Výběr tedy vycházel z odborných textů dostupných v našich knihovnách, k nimž pak 
byly vyhledány současné materiály ze stejných oborů. Takto limitovaná volba vedla 
k sestavení výzkumného materiálu z dvou oborů, psychologie a ekonomie. 

K dosažení relevantních výsledků bylo třeba vyřešit dva základní problémy, které 
určily celkové pojetí práce. První problém byla koncepce souvětí, neboť domácí a britský 
přístup se v tomto směru značně liší. Hlavní rozdíly spočívají v pojetí věty jako takové
v britské gramatice se považují za věty nejen struktury s verbem finitem, ale i konstrukce 
s jmennými tvary slovesnými. Další rozdíl spočívá v traktování adjektivní vztažné věty jako 
složky substantivní fráze, nikoliv na úrovni ostatních (nominálních a adverbiálních) vedlejších 
vět. Vzhledem k vytčenému cíli autorka náležitě oba tyto aspekty zahrnula, neboť délku a 
složitost souvětí ovlivňuje jak počet finitních vět včetně adjektivních vztažných, tak 
sekundární predikace vyjádřené jmennými tvary slovesnými. Z tohoto pojetí pak vychází 
rozbor složitosti souvětí tvořících výzkumný materiál a výsledné porovnání textů starších a 
soudobých. Pokud jde o rozdíly v hierarchizaci a subklasifikaci vedlejších vět (v kategorii 
nominálních vět zahrnující substantivní věty vztažné, subklasifikaci vět adverbiálních na věty 
adjunktní, disjunktní, konjunktní a subjunktní a v pojetí srovnávacích vět jako samostatné 
kategorie vedlejší věty), příslušné struktury byly do řešení zkoumané otázky zahrnuty na 
základě svých realizačních forem (finitní a nefinitní), takže rozdíly v pojetí výsledky 
výzkumu neovlivnily. Některé z těchto kategorií byly zastoupeny jen okrajově, nicméně i tak 
mohou naznačovat vývojové tendence. Např. komentující věty (tj. disjunktní věty 
adverbiální), jimiž mluvčí explicitně vyjadřuje svůj postoj k sdělovanému obsahu (1 think 
apod.), byly marginálně zjištěny pouze ve starších textech (12 výskytů v starších 
textech psychologických a 4 výskyty v textech ekonomických), kdežto v soudobých textech 
se nevyskytly. Přestože vzhledem k malému počtu dokladů může jít o nahodilé zjištění alnebo 
o rys vyplývající z individuální stylizace jednotlivých autorů, lze v tom spatřovat náznak 
tendence k neosobnímu vyjadřování. 

Druhý klíčový problém řešeného úkolu bylo určení rysů, na jejichž základě mohla být 
excerpovaná souvětí analyzována a porovnána. Autorka vychází z primární klasifikace vět 
v souvětí na finitní a nefinitní, přičemž finitní věty jsou dále členěny na věty hlavní a vedlejší. 
Další klasifikace pak vychází z počtu finitních a nefinitních vět, tj. první skupinu tvoří souvětí 
s jednou větou finitní bez vět nefinitních (věty jednoduché), druhou souvětí s jednou větou 
finitní a jednou, dvěma, třemi ... větami nefinitními, další skupinu tvoří souvětí s dvěma 
větami finitními, opět členěnými na hlavní (souvětí souřadná) a vedlejší (souvětí podřadná), 
bez vět nefinitních a dále podle počtu vět nefinitních atd. Je tak zachycen počet jednoduchých 
vět ve srovnání s počtem souvětí, přičemž jednoduché věty se dále člení podle toho, obsahují-



li či neobsahují-li jednu nebo více vět nefinitních. Zastoupení vět jednoduchých ve srovnání s 
počtem souvětí je nepochybně důležitým ukazatelem vývojových tendencí ve větné stavbě. 
Registrace hlavních a vedlejších vět v souvětí rovněž umožňuje zachycení koordinačních 
vztahů jak na úrovni hlavních vět, tak na úrovni vět vedlejších. Další aspekt syntaktického 
rozboru spočívá v klasifikaci vedlejších vět. V tomto bodě autorka přejímá klasifikaci 
Longman Grammar na vedlejší věty ve funkci syntaktického substantiva, syntaktického 
adjektiva a ve funkci adverbiální, která platí jako pro věty finitní, tak nefinitní. U nominálních 
vět jsou dále registrovány jednotlivé syntaktické funkce, u adverbiálních vět sémantické role a 
u vět modifikujících substantivum, zda jsou restriktivní či nerestriktivní. Jak už bylo uvedeno, 
marginálně byly zaznamenány věty komentující, které autorka vyčlenila do zvláštní skupiny 
vzhledem k jejich disjunktní funkci. Všechna souvětí, zahrnující téměř půl druhého tisíce 
finitních a nefinitních vět, byla rozebrána tímto způsobem, přičemž schematické znázornění 
syntaktické struktury každého souvětí zachycuje kromě všech uvedených aspektů i 
závislostní roviny souvětné stavby. Celý výzkumný materiál, rozčleněný ve všech čtyřech 
souborech na jednotlivé, po sobě jdoucí věty/souvětí se schematickým znázorněním jejich 
syntaktické struktury, je uveden v příloze disertace. Další výzkum se tak může zaměřit i na 
aspekty, které v důsledku přemíry konfiguračních možností musely zůstat mimo rámec studie. 

Výsledky rozboru potvrzují autorčinu hypotézu o vývoji směřujícím k zjednodušení 
souvětné stavby. Základní rozdíl mezi staršími a soudobými texty spočívá v celkovém počtu 
slova vět. Zatímco průměrný počet slov ve větách starších textech je 36/42, soudobé texty 
obsahují věty o průměrném počtu 21/26 slov. Podobně se snížil počet vět v souvětí z 436/437 
na 286/307. V soudobých textech rovněž klesl počet souvětí s více než jednou větou hlavní. 
Kromě potvrzení zkoumané hypotézy provedený rozbor přináší zajímavá nová zjištění. 
Nejvýznamnější posun ve stavbě souvětí v průběhu uplynulého století představuje tendence 
k nefinitnímu způsobu vyjadřování. Zatímco zastoupení finitních vět v souvětích se snížilo 
zhruba o polovinu, u nefinitních vět je tento pokles výrazně menší: o jednu třetinu v textech 
psychologických a o pouhou čtvrtinu v textech ekonomických. Současné texty se tak 
vyznačují zhuštěním (kondenzací) větné stavby. Jediný typ finitní věty, který se vyskytuje 
častěji v současných textech, jsou obsahové věty oznamovací ve funkci předmětu. Relativně 
vysoká :frekvence výskytu těchto vět vyplývá z povahy odborného textu, který často předkládá 
sdělované obsahy po verbech putandi a cogitandi apod. Ve vztažných větách přibývá relativa 
that, zatímco starší texty vykazují pouze who a which. Z adverbiálních finitních vět byly 
nejčastěji zaznamenány věty přípustkové a podmínkové, v starším období též věty časové a 
podmínkové. Nefinitní adverbiální věty se vyznačovaly absencí subordinátoru, což je patrně 
nahodilé, neboť odborné texty mají tendenci vyjadřovat sémantické vztahy explicitně. 

Na předložené disertaci kladně hodnotím především důkladný, konsistentní a 
metodologicky správně koncipovaný rozbor velmi rozsáhlého materiálu. Autorka jím 
přesvědčivě prokázala na jedné straně tendenci k zjednodušení souvětné stavby, pokud jde o 
délku souvětí a počet vět v něm obsažených, na druhé straně tendenci k nefinitnímu způsobu 
vyjadřování, vedoucímu k větné kondenzaci. Je rovněž třeba ocenit, že pracovala velmi 
samostatně a se školitelem konzultovala jen základní metodologické a teoretické problémy. 
Pokud jde o sekundární literaturu, autorka vychází ze základních knih a statí, které jsou pro 
zkoumané téma bezprostředně relevantní, což vede k poněkud disproporčnímu zpracování 
části teoretické a materiálové. Jako celek předložená monografie Marcely Malé nepochybně 
splňuje požadavky kladené na doktorskou disertaci. Doporučuji ji k obhajobě a v závislosti na 
jejím průběhu jako podklad pro udělení titulu Ph.D. 
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V Praze, dne 1. července 2009 Prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. 


	doc20130220160508_001
	doc20130220160508_002

