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Posudek baklářské práce Terezy Špinkové "Přechodníky v současné češtině". 

Tereza Špinková zvolila za předmět svého zkoumání zajímavou problematiku - pozornost 

věnuje přechodníkům, tedy gramatickým tvarům, které jsou často považovány v současné 

češtině za okrajový, knižní až archaický jazykový prostředek. 

Práce má přehlednou a dobře propracovanou stavbu; v úvodních kapitolách se pozornost 

věnuje analýze odborné literatury, srovnání jednotlivých koncepcí a vymezení sporných 

bodů, které ze srovnání vyplynuly. Autorka zde prokázala dobrou znalost popisů těchto tvarů 

v české mluvnické literatuře zhruba za posledních 40 let i schopnost se v dané problematice 

orientovat a přistupovat kriticky k závěrům jednotlivých badatelů. Zachovává jednotný postup 

- zabývá se jak funkcemi, tak formální stránkou přechodníkových tvarů. ( V této souvislosti 

mám jenom drobnou poznámku: v Češtině - řeči ajazyku se autoři sice především věnují 

problematice tvoření tvarů, ale přesto zde najdeme i závěrečné poznámky, kdy tvary 

přechodníku přítomného hodnotí jako knižní a tvary přechodníku minulého jako tvary 

v současnosti ojedinělé. Zcela opomíjené - jak tvrdí autorka na str. 18 - není ani hledisko 

syntaktické; přechodníky jsou uváděny jako prostředek pro vyjádření doplňku (2000, s. 298). 

Poněkud překvapivě se však T. Špinková vůbec nezabývá významnou monografií Emila 

Dvořáka Přechodní/wvé konstrukce v nové češtině (1980), která představuje dosud 

nejkomplexnější zpracování dané problematiky. 

Druhá část bakalářské práce je zaměřena prakticky na práci s konkrétním jazykovým 

materiálem, získaným excerpcí z ČNK. V této části mám určité pochybnosti o příkladech 

zpracovaných v kapitole 4.3. (s. 27 - 28) , které se zaměřují na otázku sémantických rolí. Zdá 

se mi totiž, že např. v níže uvedeném příkladu dochází při transformaci k nenáležitému 

posunu: Přešla jsem jeho drzost, uvědomujíc sijeho odpor k autoritě ... x Přešla jsem jeho 

drzost, jsouc uvědomena ojeho odporu k autoritě. V přikladové větě a větě transformované 

jde o různá slovesa - uvědomit si a uvědomit (SSČ vymezuje jejich významy samostatně, 

Valenční slovník českých sloves je uvádí jako samostatná hesla.) Jiné příklady jsou z hlediska 

obsahu na hranici přijatelnosti, o možnosti transformace pochybuji: jsa ale veden železnou 

přírodní logikou, musim své city zdusit ... x veda železnou přírodní logiku, musím ... '" budeš 

pro svá slova předveden před krále, lechtán jsa na své zadní čísti špičkami kopí. x ... budeš 

pro svá slova předveden před krále, lechtaje se na své zadní části špičkami kopí. 



Z hlediska stylizačního má práce dobrou úroveň. Nevím, zda jde o dynamiku současné 

češtiny, ale pro mě jako pro čtenáře je nápadné časté užití zájmena tento v substantivní 

funkci: .. . přechodníkové konstrukce absolutní - jsou to takové přechodníkové konstrukce. pro 

něž podmínka stejnopodmětovosti neplatí. Tyto us trn ují ... (s. 3, podobně též str. 7, 8, 10, 15, 

17). Nenáležitý tvar přechodníku užila autorka sama v příkladu na str. 27: I šéf Mc Ginti, 

jsouc přehlížen zamyšlenýma očima, dal povel. V práci je též několik překlepů (např. str. 9, 

10, 14), ojedinělé jsou pravopisné nedostatky (např. interpunkce na str. 20). 

Předloženou práci považuji za vhodný podklad k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi 

dobře. 
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