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Oponentský posudek diplomové práce L. Chlumské: r~adové číslovky v současné 
češtině 

Lucie Chlumská si zvolila neobyčejně zajímavé. a jak úvodem konstatuje a celou 
prací dokazuje, také neobyčejně podnětné a stále inspirující téma. Dosavadní 
lingvistickou analýzu číslovek obohatila pokusem o mnohaaspektový pohled a 
některými dílčími. a to i dosud opomíjenými aspekty. byť někdy jen naznačenými 
nebo připomenutými, a fakty a zjištěními vesměs dúslednč doloženými v rozsáhlých 
korpusových zdrojích. Využití uvedených korpusú nesporně zvyšuje přínos práce a 
řadí ji mezi solidní a reprezentativní korpusovč založené analýzy. 

Diplomová práce se vyznačuje všemi rysy dobře napsané odborné práce: jasnou 
koncepcí. metodickou i metodologickou promyšleností založenou na přehledně 

postavených teoretických východiscích a přesném stanovení úkolu a cíle analýzy 
jazykového materiúlu počínaje, pí-es přehlednou a logickou kompozici a člcnčnÍ prúcc 
a smyslem pro dúkladnost, detail a (vesměs) přesvědčivou argumentaci konče. 

Pl-íkladné je také zpracování odborné literatury včetnč citace bibliografických údajú, 
používání poznámkového aparútu, četných grafú poskytujících mnoho cenných údajú 
a srovnání atd. Závažnější obsahové ani formální nedostatky jsem nezaznamenab, mé 
připomínky jsou vesmčs dílčí. Vzhledem k zde uvcden)'m a v prúci převažujícím 

kladúm se tedy ve svém posudku rovnou zamčříl1l na komentář ke konkrétním 
jednotlivostem, a to především jako podklad k diskusi o diploJllové prúci. 

s. 8, 33: prvotní - varianta řadové číslovky plTní/piT)! argumentace ne zcela 
přesvčdčivá, viz např. výklad významu v SSČ': I. jsouCÍ na počátku, první. púvodní. 2. 
základnÍ, hlavnÍ, primúrní 
s. 16: "číslovky druhý, čtvrt)! atd. aJ. devadesát)" kter~ mají .. " pnrušcní gral11atické 
shody 
s. 17: ,,Kapitola o částicích a kapitola o číslovkách v MČ'2 mají pravděpodobnč jiného 
autora." doplnění viz úvod v Mluvnici češtiny 2: číslovky - K. Hausenblas, částice 

O. Uličn)! 
s. 18: "Podle svého významu číslovky dělí na určité a neurčité, ... " užití rellexiva 
s. 19: "Vzhledem ke svému stúří (rok 1(85) nevyužívali auto(-j tak velkých 
korpuslt, ..... - formulace 
s. 23: Lahlzení informace o etymologii číslovek (první, druh)',. (/e:lí) /.de nové, 
nevyplývá tedy z předchozkh dvou podkapitoL jak se uvádí na s. 22 dole. 
s. 48: "LI výrazu druh)Jjsme popsali sémantickou variantu s významemjiný ..... je to 
opravdu jen varianta (ve smyslu Labova alternativního ZpLlsobu, jak říct "stejnou 
věc'), nebo jiný V)!ZIWI11, lexém, či dokonce slovní druh'? 
s. 50: jJoslední (a jeho varianty) jako řadová číslovka trochu sporná klasiľikace, viz 
té7, lexikální v)'zna11l ("jsoucí na konci v nějakém pořadí") a slovotvornou motivaci: 
kokn s!ed-, význam ,,(ná)slcdování", srov. též pl'edposlednÍ, Irmě!' !)()s!ec!l1í 
(*pFedpl"l'ní, *pl'eddmh);'. *pFed17ě/wlikál)J. *trměl' několikátJ') 

s. 54: l1-t)": zajímavé sémanticky a lexikologicky, lze považovat 7.a prvek "umčlého" 
jazyka včdy, tj. za v)'raz na hranici phrozeného jazyka, na pomezí mezi slovem a 
vzorcem, blLřj se schématu (obsahuje promčnný, /ástupný symbol) 
s. 84: dclinice v)/znamu fi'azél11u: jako zpúsob v)'kladu lexikálního v)//.namu mají 
definici v užším smyslu jen termíny 
s. 85: fra/,émy s číslovkou druh)): není uveden frazém (mít něco) :c: druhé ruky- nebyl 
v korpusech vúbcc doložen'! 
s. 8X: ,,Tak panuje pl"ímá úmčra me/i včkclll (I v,Ý·skyty .. :' l"Clrmulacc 



s. 88: mee/in)' analogie se základními číslovkami thce/ --jo mee/iny: ano, ale jako 
části zlomkli je lze počítat. tj. mají tvary v sg i v pl, II řadových číslovek však uvedená 
kategorie názvli jubileí představuje lexikalizaci pluralií tantum (s/m'í fPice/il1y- * 
slaví thee/inu) 
s. 89: výraz /Pe/inu v publicistickýeh textech (o sportu) .~ zde snad jde už o 
slovnědruhově přehodnocené v substantivum 
s. 91 a dál: řadové číslovky lze zapsat číslicemi a písmeny u jde o zápis Icxél11LI. a 
tedy ne jednotlivými písmeny, proto raději formulace: číslovky lze zapsat slovy 
s. 95: l'adové číslovky lze zapsat několika zplisoby - ano. ale jen určité! 
A dále: řadové číslovky se netvoří od všech skupin: viz úplnostní (oba). podobně 
neurčité se netvoří od velikostních, dílových, skupinových. numerických. 

Shrnutí a závčr posudku 
Práce I,ueie Chlumské zeela sph'1uje. ba podle mého názoru překračuje požadavky 

kladené na diplomovou práci. vykazuje vysokou odbllrnou ÚrOvCI1. a proto ji velmi 
ráda doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat jako výbornou. 
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