
Vedoucovský posudek bakalářské práce Terezy Špinkové 
Přechodníky v současné češtině 

Bakalářská práce T. Špinkové je zaměřena na problematiku přechodníků. Skládá se z rozsáhlejší části 
teoretické a z praktické části založené na korpusovém výzkumu. V teoretické části srovnává pojetí 
přechodníků v recentní české odborné literatuře, zejména v komplexních a reprezentativních 
gramatických popisech; srovnání je vcelku přehledné, shody i rozdíly v jednotlivých pojetích jsou 
explicitně pojmenovávány a často i trefně komentovány. Práce odhaluje řadu nesrovnalostí a sporných 
tvrzení zejména v odborných publikacích dílčích, specializovaných. Jednotlivé probírané přístupy 
nejsou řazeny chronologicky (avšak autorka si je časové posloupnosti jejich vzniku vědoma): jako 
východisko byl zvolen popis přechodníků v Encyklopedickém slovníku češtiny s odůvodněním, že je 
relativně nejnovější a nejúplnější. To lze podle mého názoru přijmout méně jasné je však řazení 
ostatních titulů. 

Ze srovnání probíraných pojetí vyplynulo několik problematických bodlI, jež byly pak ve druhé, 
praktické části práce podrobeny materiálovému ověření v ČNK. Šlo přitom o jevy 
funkčněmorfologické; mimo pozornost práce zůstaly v praktické rovině syntaktická i stylistická 
funkce přechodníků i formální variantnost. Korpusová analýza je stručná a velmi jednoduchá. 
Praktická část práce vlastně zůstává na korpusovém povrchu: jejím obsahem jsou jen zjištění, zda 
nějaké tvary v úzu neokazionálně existují, případně jaký mají kategoriální význam; bez povšimnutí 
zůstává otázka funkčnosti i kultivovanosti zjištěných dokladů. Z výsledků analýzy jsou závěry 

vyvozovány jen v omezené míře. 

Obě části práce obsahují podle mého soudu zjištění a postřehy zajímavé a podstatné: v teoretické části 
práce je to např. vyřešení Karlíkovy domnělé nejasnosti věty Pavel viděl Petra odháněje od sebe 
mouchu dřívějším (!) Šmilauerovým pojetím přechodníků jako tvarll vyjadřujících pád (s. 21); v části 
praktické např. upozornění na to, že mluvnické popisy hovoří zpravidla o předčasnosti v minulosti a 
v budoucnosti, ale zcela ignorují předčasnost před ději hypotetickými (ovšem oba doklady, od nichž 
autorka práce k tomuto upozornění dospěla, jsou formulovány ne zcela vhodně, srov. s. 29). 

Na s. 26 je myslím přesvědčivě dokázána funkčnost pasívních minulých přechodníků nedokonavých 
sloves, avšak ze čtyř příkladů k tomu přispívají jen první dva: ve třetím a čtvrtém jde o vyjádření 
současnosti dějů a namístě by byl přechodník přítomný. Podobně na s. 27-28 je podle mě úspěšně 
ukázáno, že na větách s agentním subjektem a pasívním přechodníkem není nic nevhodného, přestože 
věty konstruované autorkou nejsou mnohdy příliš kultivované a někdy ani srozumitelné (v jedné 
z nich je mimoto užit absurdní tvar jsouc přehlížen). 

Na s. 7 nerozumím formulaci "aktualizovat děj minulý do přítomnosti": co to znamená? 
Jak je myšleno tvrzení na s. 18, že kritérium vidu do jisté míry splývá s kritériem zakončení kmene? 
V jakém smyslu je konkrétní tvar pomocného slovesa (jsa x jsouc) relevantním faktorem frekvence 
užití dok. a nedok. pas. přechodníků (s. 30)? 

Interpunkčních chyb je v posuzované práci mll1lmUm, překlepů bohužel více. V seznamu literatury 
jsou položky, které v práci nebyly využity, a chaotické střídání teček a čárek. 

Práce Terezy Špinkové podle mého názoru spliíuje nároky kladené na bakalářské práce. Podle prúběhu 
obhajoby a podle odpovědí na položené otázky ji navrhuji hodnotit jako velmi dobrou, nebo dobrou. 

V Hluboké u Krucemburka 5. srpna 2009 doc. Mgr. Robert ADAM, Ph.D. 


