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O. Téma práce 

Autorka předložené práce vymezuje cíl své disertace jako didaktickou pomůcku pro 

idiomatické zvládnutí kolokací základních švédských sloves (light verbs) u českých studentů 

na pokročilé úrovni zvládání švédštiny. Ve skutečnosti disertace svým obsahem tento cíl 

bohatě překračuje. S. Cinková v teoretickém zpracování problému i v návrhu 

implementačních formátů a nástrojů pro švédsko-český slovník SweVallex-PNL(Predicate 

Noun Lexicon) prokázala svou kompetenci lingvistickou i informatickou a přispěla tak 

k obohacení několika oblastí z teoretické i komputační lingvistiky. 

1. Obsah práce 

Práce se skládá z 18 kapitol (včetně úvodu a závěru), rozsáhlého seznamu použité 

literatury a tří příloh s důkladně zpracovanými vzorky obou částí lexikonu (první část 

obsahuje sloveso satta, druhá část ilustruje PNL), další přílohy obsahují ukázky 

lemmatizačních pravidel, třetí se týká vyhledávání v korpusu PAROLE. Součástí práce je i 

CD-ROM s textem práce a zpracovanými daty. 

Základem práce je stanovení podmínek pro gramatikalizaci slovesně-jmenných 

konstrukcí (v autorčině terminologii "základních sloves"). Jde o slovesa, která se účastní 

sémantických situací fyzického pohybu, lokalizace a fyzického ovládání něčeho; autorka 

ovšem zkoumá i jejich častá přenesená užití. 

V práci je důkladně analyzována řada teoretických koncepcí a způsoby, jak jsou v nich 

konstrukce s "light verbs" zpracovány (Část I a II). Autorka se podrobně zabývá FGD, v jehož 

rámci pracuje, do hloubky analyzuje hypotézu tranzitivity (v rámci emergentní gramatiky). 

Není mi úplně jasné, proč je v práci této hypotéze věnováno tolik pozornosti, když muselo být 

od počátku zřejmé, že "objekty" v LVC (light verb constructions) nejsou Gak ostatně autorka 

sama na s. 68 připomíná) "pravé" objekty, a je tedy nanejvýš pravděpodobné, že nebudou 

škále tranzitivity odpovídat. Uplatnění úvah o lexikálních funkcích v rámci Mel'čukova 

modelu "Smysl- Text" (kap. 8) je zcela na místě právě u verba-nominálních spojení, kde se 

projevují prvky idiomatičnosti a specifičnosti jednotlivých jazyků. Kapitola 7 analyzuje 

Hanksovu "Corpus Pattern Analysis", autorovy návody na stavbu slovníkového hesla autorka 



aplikovala ve vlastní tvorbě Swe-V allexu. Autorka podnětně rozebírá také další elektronické i 

tradiční (odd. 9.3) zdroje kolokačních, idiomatických, valenčních a dalších slovníků. 

V Části III (počínaje kap. 1 O) je představena autorčina zevrubná empirická analýza 

švédských dat (frekvenční, lexikální i strukturní). Tato část přináší řadu cenných postřehů ke 

švédsko-české kontrastivní gramatice, a to na základě reálných korpusových dat. Ze 

srovnávacího hlediska jsou zvláště zajímavé švédské "pseudokoordinační" konstrukce se 

slovesy ligga, sitta, sta, ale také ta a jejich české ekvivalenty. Část IV je věnována 

implementaci SweVallexu/PNL a přípravným laokům, které bylo nutno kjeho realizaci 

vykonat. Autorka zde osvědčila znalost informačních technik do té míry, že navrhla formát 

dat pro švédsko-český valenční slovník uplatněný v její disertaci na kolokace "lehkých" 

sloves a predikativních substantiv. Strukturu slovníkového hesla navrhla, explicitně popsala a 

exemplifikovala. 

2. Přínosy práce 

Disertační práce S. Cinkové je novátorská z několika hledisek: (a) Přináší teoretické 

úvahy týkající se gramatikalizace "základních" sloves a způsobu jejich zpracování ve 

slovnících a gramatikách. (b) provádí pečlivou analýzu velkého množství dat z hlediska 

kontrastivního a je tak vhodnou pomůckou pro polaočilé studenty švédštiny. (c) Zpřístupňuje 

analyzovaná data pomocí počítačových nástrojů umožňujících vyhledávání ve švédsko

českém korpusu. Navrhla a připravila řadu slaiptů a formátů tak, aby používání 

SweVallexu!PNL bylo pro uživatele co nejpříjemnější. 

Všechny tři aspekty (a)- (c) jsou podle mého soudu v práci v rovnováze, všechny 

jsou přínosné a prokazují autorčinu erudici lingvistickou i informatickou. Autorka projevila i 

umění formulovat otázky nedořešené a pro další diskusi potřebné (např. konflikt mezi valencí 

slovesné a jmenné části zkoumaných kolokací L VC a další). 

3. Dotazy a připomínky k práci 

K práci nemám žádné zásadní připomínky, uvedu jen několik doplňujících dotazů a 

drobných poznámek. 

S. 29 -"Voice" v odd.3.1 je zřejmě míněn ve své sémantické funkci, ačkoli se probírá a 

oddíle o gramatických (morfologických) významech slovesa. 

S. 78- Je funktor DESCR opravdu omezen jen na postpozici? 



S. 80n.- Autorka zasahuje citlivé místo ve valenční teorii FGD. Příklady na s. 80-81 

nejsou ale dobrou exemplifikací "posouvání"- tel! a ask je uvedeno jako dvouvalenční na s. 

80, na s. 81 se s nimi pracuje jako s trojvalenčními. 

S. 84- Při exemplifikaci valenčních rámců slovesa spojit je opomenuta možná 

reciprocita mezi ADDR- PAT (pro čtení 2 a 3 z Vallexu 2.5). 

S. 97-98- Nejsou zápisy PN konstrukcí v odd. 8.3.5 s opakováním valenčních členů 

ze pomoci LF Oper2 redundantní, jde-li o koreferenci "byt.z je Janovi.Y k (Janově.Y) 

dispozici (s bytem.z) ", ale"klíče od bytu.zjsou Janovi.Y k (Janově) dispozici (?s postelí.z) 

k odpočinku". 

S. 139-140- Souhlasím s autorčiným názorem, že pojetí účelovosti a (pouhé) 

koincidence je v rozporu. Českým překladatelem zvolené prostředky pro švédskou 

"koincidenci" komm att (příklady (135)- (139)) mají tedy povahu výsledkovou. 

S. 166- Autorčiným formulacím o pseudokoordinacíchjsem rozuměla tak, že jde o 

švédské specifikum, které nemá strukturní ani sémantickou analogii (counterpart) v češtině 

(ani angličtině). Co autorka vyhledávala, když porovnávala frekvenci preudokoordinací 

v češtině a švédštině, tj. jak stanovila české konstrukce vyhledávané v SYN2000? (Popis je 

sice uveden na s. 166- 7, ale pak musí jít o překryv s jinými konstrukcemi.) 

4.Závěr 

Předložená práce Mgr. Silvie Cinkové nejen splňuje všechny požadavky kladené na 

disertační práci, ale je i originálním a nepominutelným příspěvkem ke kontrastivní analýze 

česko-švédské s účelnými didaktickými aplikacemi, k teoretickému vymezení gramatikalizace 

základních sloves, ke korpusové lingvistice a tvorbě elektronických lexikografických nástrojů. 

Doporučuji, aby po úspěšné obhajobě byl Mgr. Silvii Cinkové udělen titul Ph.D. 
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