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Autorka si zvolila téma, které je na jedné straně teoreticky i prakticky 
lingvistické, na straně druhé vlastně pedagogické. Věnuje se totiž oblasti velmi 
nesnadné pro cizince učícího se cizí jazyk, který obsahuje ve svém systému tzv. 
verbonominální či analytické predikáty. Takových jazyků je ovšem mnoho a 
autorka-germanistka si zvolila jazyk sobě blízký: švédštinu jakožto jazyk, jemuž 
se učí pokročilí čeští studenti švédštiny, aby na něm mj. osvětlila složitost 
švédských analytických predikátů v komparaci s češtinou a navrhla slovník 
švédských analytických predikátů. 

Objemnou práci psanou vynikající angličtinou tvoří čtyři velké části, z 
nichž každá dokládá výtečné schopnosti disertantky vědecky pracovat. Je 
skutečně požitkem začíst se do první, teoretické části o gramatikalizaci, dále do 
úvodu k problematice samé, tj. problematice analytických predikátů nazývaných 
v práci light verb constructions (L VC), a konečně do fundované diskuse o tzv. 
hypotéze tranzitivity (transitivity hypothesis), pojednané kritickým způsobem. 
Následuje část druhá zabývající se metodami a teoretickými přístupy, na jejichž 
základě se pak analytické predikáty traktují: stručně, ale výstižně jsou popsány 
stavební kameny syntaktického komponentu tektogramatické roviny ve 
Funkčním generativním popisu, tedy valence. Autorka se dále zabývá tzv. theory 
oj norms and exploitations a lexikálními funkcemi Melčukovy teorie smysl-text. 
Podává zde rovněž velmi poučený přehled celé řady valenčních a kolokačních 
slovníků. Část třetí se věnuje vlastnímu předmětu práce: verbonominálním 
predikátům (LVC) ve švédštině, autorka uvádí přehledy nejfrekventovanějších 
švédských sloves, jež mohou spolutvořit L VC, a ukazuje na problémy se 
stanovením českých ekvivalentů takovýchto sloves. V poslední čtvrté části 
navrhuje autorka slovník Swe-VALLEX/PNL, který má dvě části: slovník 
švédských sloves Swe V ALLEX a slovník nominálních částí verbonominálních 
konstrukcí PNL (Predicate-Noun Lexicon), kde se slovesné kolokáty 
nominálních komponent popisují z hlediska lexikálních funkcí teorie smysl-text. 
Elektronický slovník je navržen moderními nástroji počítačové lingvistiky ve 
formátu XML a jeho struktura je podrobně popsána a po formální stránce 
odladěna (validována). K vytváření slovníku byl použit švédský korpus 
PAROLE, který bylo třeba zvlášť lemrnatizovat a zpřístupnit v korpusovém 
frontendu Bonito, aby se dalo využít Kilgariffova systému Word Sketches. 

Takto ve stručnosti charakterizuji základní stavební kameny práce, 
přičemž každá z částí je v podstatě vyzrálou vědeckou prací. Jednotlivé části 
však dohromady tvoří úhledný celek, v němž jsou analytické predikáty jednak 
charakterizovány teoreticky, jednak je na teoretickém základě prakticky navržen 
skutečný slovník: ideálně se tu tedy snoubí teorie s praxí - na základě 
teoretických východisek se dospívá až k formálně rigorózně navrženému 
slovníku. 

Ve všech svých čtyřech částech je práce velmi bohatá, plná věcné 
argumentace. Autorka projevuje suverénní přehled o různých lingvistických 



teoriích spjatých se zvoleným tématem i o lingvistice korpusové a o moderní 
lexikografii. Z každé stránky vysvítá nejen široká odborná erudice autorky, ale i 
její schopnost hluboce analyzovat konkrétní lingvistické problémy, zde 
problematiku analytických predikátů včetně sémantických jemností. Dokonale 
spojila své znalosti a nastudovanou literaturu s tvůrčím přístupem k problému. 
Nebudu zacházet do detailů, ale je přímo potěšením přečíst si hutnou úvodní 
pasáž o gramatikalizaci, přehled valenčních a kolokačních slovníků či jemný 
popis některých analytických predikátů ve švédštině, pokud jsem ovšem s to tuto 
pasáž při své neznalosti švédštiny fundovaně posoudit. Vedle velmi zajímavých 
teoretických diskusí v práci pokládám za vrchol i její praktický výsledek v 
podobě slovníku Swe-V ALLEX/PNL s podrobným popisem XML-struktury 
jeho hesel. 

V disertaci nejsou hluchá či nudná místa. Dokonalé zvládnutí relevantní 
literatury, odborné a formulační kvality autorky, schopnost jemné analýzy L VC 
jsou nade vši pochybnost. Uspořádání práce, její vnější podoba, bezvadná 
angličtina, lehký sloh a absence formálních chyb svědčí jak o vědeckých 
schopnostech disertantky, tak o akribii a píli, s jakou disertantka ve velké časové 
tísni, nezaviněné ovšem vlastní liknavostí, k úkolu přistoupila. Výsledkem je 
zralé dílo, které rozhodně stojí za to vydat knižně. Doporučuji každému, kdo by 
se chtěl v budoucnu zabývat analytickými predikáty v různých jazycích (ne 
nutně slovanských či germánských), aby si nejprve pročetl práci S. Cinkové. 
Jako školitel jsem jejím výkonem, na němž nenesu žádnou zásluhu, nadšen, 
práci, která ji stě překračuje požadavky na doktorát kladené, vřele doporučuj i k 
obhajobě a těším se na posudky oponentů, na diskusi při obhajobě a na disertaci 
v knižní podobě. 

V Praze dne 19. 5. 2009 doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. 
školitel 


