
Oponentský posudek bakalářské práce Adama Kříže "Aktuální procesy apelativizace proprií" 

Adam Kříž si ve své práci vytkl za cíl popsat proces apelativizace proprií a prozkoumat slovní zásobu 

apelativizovaných proprií v posledních desetiletích, na základě excerpce lexémů ze dvou dílů Nových 

slov v češtině, doplněné o sběr dalších dokladů za posledních pět let z různých internetových zdrojů. 

Hlavním výstupem jeho textu jsou rozsáhlé přílohy na str. 67-85, které mají podobu dvou tabulek

první tabulka (kvantitativní) představuje typy vlastních jmen podle pojmenované skutečnosti a uvádí 

počty apelativizovaných proprií z autorovy databáze u jednotlivých sémantických typů; druhá, 

rozsáhlejší tabulka (kvalitativní) přináší typologii apelativizovaných proprií řadících se k substantivům 

s typickými příklady. 

Musím přiznat, že bakalářská práce Adama Kříže se nehodnotí snadno - je zřejmé, že autor 

prostudoval velké množství relevantní odborné literatury a snažil se všechny nabyté poznatky vtělit 

do prvních částí práce. Domnívám se, že na výsledném textu je to znát. 

O problematické výstavbě první kapitoly práce svědčí také to, že autor se až do strany 13 obejde ve 

svém teoretickém výkladu bez jediného příkladu, takže předkládaná tvrzení nejsou verifikovatelná 

samostatným čtenářským úsudkem, protože často není pochopitelné, o jakém jevu tato tvrzení 

vypovídají. Pak čtenáře může zarážet, že opakovaně v textu nachází různé definice apelativizovaného 

propria jako svébytného jevu, aniž by byl schopen porovnat tyto definice mezi sebou či posoudit, zda 

jsou všechny pro výstavbu popisu zkoumaného jevu podstatné. Z první poloviny textu je tedy celkově 

patrné, kolik pozornosti mu autor věnoval, na druhou stranu je to text pro čtenáře zašifrovaný a 

neprůhledný. Další části práce - charakteristika apelativizačních procesů, sběr a analýza materiálu -

jsou naproti tomu nejen provedeny pečlivě, ale také podány srozumitelně a čtivě. 

Z tohoto čtenářského dojmu plynou následující dotazy zejména k první části práce: 

Na s. 10 autor zmiňuje jiné než propriální jazykové prostředky, jimiž lze označovat objekty jako 

jedinečné entity - jedním z nich jsou podle autora obecná jména druhová. Uvedený příklad Přines mi 

tu knihu! však obsahuje také ukazovací zájmeno, které zde má funkci identifikace obecného jména 

jako jedinečného. Mohl by autor doplnit vhodnější příklad, kde by obecné jméno samo o sobě 

ukazovalo k individuu? 

Na s. 11 autor podle Šrámka (1999) klasifikuje objekty a popisuje vývoj nominačního aktu. Velice 

prosím o doplnění konkrétních příkladů k jednotlivým typům objektů a k doložení fází nominačního 

procesu. 

Úryvek ze strany 11: " ... při propriálně pojmenovacím aktu [se] střetáváme s plánem jazykovým a 

plánem mimojazykovým. Propria totiž vznikají a fungují proto, aby sloužila mezilidské komunikaci. [ ... ] 

Všechny propriální funkce jsou ve své podstatě podřízeny komunikačním potřebám, jsou jimi 

vyvolány a v nich se realizují." Mohl by autor vysvětlit, proč jsou toto podle něj specifické rysy proprší 

a proč nic z těchto tvrzení neplatí o apelativech? 

Na s. 18 autor říká, že "systém daného jazyka totiž zastřešuje i onymickou sféru, je jejím fundačním 

nástrojem i médiem". Prosím autora, aby na příkladu vysvětlil fundační a mediální funkci jazykového 

systému pro onymickou sféru jazyka. 



Po stránce stylové a formální autor občas volí příliš neformální výrazy pro odborný diskurz (např. na 

s. 8 "takto koncipovaná práce pomůže rámcově se orientovat ve změti apelativizovaných jmen" nebo 

na str. 64 "celá věc zní samozřejmě a jednoduše", což někdy v kombinaci s autorským plurálem budí 

pozornost). V rovině formální a pravopisné autor text zalomil tak, že jednopísmenné předložky a 

spojky zůstaly na konci řádků. Občas se objevují nedostatky v interpunkci (na s. 10 je těsný přívlastek 

oddělen čárkami, na s. 10 chybí čárka za jmennou frází jeden předmět, jíž končí vložená věta vedlejší, 

apod.). Autor píše soustavně krom místo kromě. Občas narazíme na překlepy a porušení 

kodifikované morfologické normy (nap. Na s. 17 oymického místo onymického a o řádek níže 

nesprávný tvar vztažného zájmena který). Celkově má však práce formální zpracování dobré. 

Závěrem si dovolím ještě jednu malou poznámku: první věta práce ("Titul naší práce vypovídá o tom, 

že předmětem našeho zájmu se stává jistý jazykový proces, který je nahlížen z určitého časového 

úseku", s. 6) by se pro svou bezobsažnost dobře vyjímala mezi příkladně nevhodnými začátky 

odborných textů. 

Celá bakalářská práce Adama Kříže však rozhodně bezobsažností netrpí a nároky kladené na 

bakalářské práce jednoznačně splňuje. Proto ji doporučuji k obhajobě. 

Navrhované hodnocení: výborně až velmi dobře, v závislosti na průběhu obhajoby 

V Praze dne 6. 9. 2010 

Eva Lehečková 


