
Oponentský posudek diplomové práce Magdalény Rysové  
„Alternativní vyjádření konektorů v češtině“ 

 
 
Magdaléna Rysová ve své diplomové práci navazuje na svou práci bakalářskou a pokračuje v rozvíjení 
svého zájmu o mezivýpovědní vztahy v češtině. V předloženém textu se zaměřuje na frázová 
vyjádření diskurzních vztahů (např. to znamená, že, s odůvodněním, že), tzv. altlexy, jako alternativní 
vyjádření ke skupině konektorů v užším slova smyslu.  Autorka volí i podobný výzkumný postup jako 
ve své bakalářské práci – vychází ze současné verze anotace diskurzních vztahů v Pražském 
závislostním korpusu (ve verzi PDT 2.0) a na základě své analýzy 261 výskytů altlexů (94 typů) se snaží 
přispět k jejímu zpřesnění pro příští verzi PDT. 
 
Diplomová práce je zpracována pečlivě, zejména bych vyzvedla její kompoziční výstavbu, která se 
vyznačuje přehledností a kvalitní argumentací. Autorka přesvědčivě ukazuje, že její práce se zakládá 
na reálném nedostatku v dosavadním popisu jazyka (vysvětlení, proč bude adekvátní v anotaci 
zachytit i diskurzní vztahy značené altlexy, na str. 14–21, považuji za jeden z vrcholů práce).  Práce při 
čtení povzbuzovala k přemýšlení, hodnotím ji tedy jako inspirativní. Z toho důvodu mám k textu 
několik poznámek, které mnohdy ani nemají charakter připomínek, spíše podnětů k další práci na 
tématu: 

1. Práce užívá zavedeného termínu alternativní vyjádření konektorů. Termín trochu nevhodně 
odráží fakt, že reflexe toho, že diskurzní vztahy lze systematicky a produktivně vyjadřovat 
také komplexními konstrukcemi, je pozdější oproti popisu skupiny lexikálních konektorů. Z 
toho plyne onen výraz „alternativní“ v daném termínu. Označení daných konstrukcí jako 
altlexů se vzhledem k tomu, že se postupně stává termínem značkovým, jeví jako vhodnější. 
Zejména jsem však v tomto kontextu ocenila drobnou autorčinu poznámku směřující k tomu, 
že v budoucnu, při lepší znalosti celé oblasti značení diskurzních vztahů, se možná všechny 
prostředky označí jako konektory a budou pak moci být dále vnitřně kategorizovány např. na 
lexikální a frázové apod. Tato rekategorizace na základě onomaziologického přístupu, 
společné (makro)funkce by se mi zdála systematická.  

2. Jedním z výstupů práce je demonstrace toho, že altlexy mohou z formálního hlediska 
vykazovat strukturní podobnosti (autorka se snaží vymezit obecný strukturní vzorec altlexů) a 
že se altlexy pohybují na škále od zcela ustálených frazémů po volné kombinace, kde dochází 
k četným variacím např. ve slovesném čase. Zdálo se mi, že v této oblasti – vymezování a 
popisu obecného strukturního vzorce altlexů i odchylek od něj – autorce trochu chyběl 
vhodný popisný a formalizační aparát. Jedním z řešení by bylo obrátit se k soudobým 
konstruktivistickým přístupům, které vše potřebné nabízejí a umožnily by autorce v dalším 
výzkumu zpřesnit popis daného subsystému a formalizovat vztah jeho jádra a periferie, resp. 
jeho škály vázanosti zmíněné výše.  

3. Dílčí poznámky k výstavbě práce: 

 v teoretické části se formuluje pojetí ústředních termínů v různých přístupech a v 
návaznosti na to také v předložené práci. Autorka se ke každému termínu z hlediska 
vlastního pojetí vyjadřuje nejprve jednotlivě v příslušných pasážích, nakonec dodává 
samostatnou podkapitolu 5.7 Vymezení základních pojmů. Toto uvádění informací 
na dvou místech působí roztříštěným dojmem a pro čtenáře by bylo příjemnější 
např. nejprve mít neutrálně představena různá pojetí různých termínů a nakonec být 
seznámen se specifickým přístupem předloženého textu pouze v samostatném 
pododdílu.  

 v teoretické části se autorka také stručně věnuje různým pojetím jednotky diskurzu 
(discourse unit); přitom uvádí, že v PDT se obvykle mluví o textové/diskurzní 
jednotce, popř. segmentu textu. Na s. 28 autorka konstatuje, že ve své práci bude 
chápat  „jako jednotku ve shodě se zmíněným manuálem *manuálem pro anotaci 
mezivýpovědních vztahů, EL+… pojem textová (diskurzní)  jednotka“. Daný termín se 



však z extenzionálního hlediska nedefinuje. Na s. 52 pak pozornou četbou zjistíme, že 
argument v textu (jako jedna složka diskurzního vztahu) se chápe jako segment 
textu, tedy – pokud platí, že segment textu je synonymní s diskurzní jednotkou – jako 
reprezentant množiny diskurzních jednotek. Zdá se mi, že takto klíčový pojem, 
zvláště s ohledem na jeho různé vymezení v různých přístupech k diskurzu, by si 
zasloužil explicitní definici (nikoliv pouze opírající se o odkaz na manuál pro anotaci 
mezivýpovědních vztahů) a užší provázání s vlastní analýzou.   

 v komentářích ke stromovým strukturám podle PDT na str. 14–21 by bylo vhodné 
vysvětlit, proč jsou některé konektory (např. přičemž_()) značeny v systému anotace 
s podtržítkem a speciálním znakem, jiné nikoliv (to znamená, že apod.)  

 v komentáři k tabulce 1 na s. 50–51 by bylo vhodné vysvětlit smysl sekvencí v záhlaví 
jednoho sloupce AAB a A →B 

 na str. 13 autorka tvrdí, že PDT obsahuje 115 844 anotovaných vět, na s. 57 se bez 
dalšího komentáře píše, že je to 43 955 vět. Autorka by měla tento rozdíl vysvětlit. 

 autorka srovnává anglické a české altlexy a tvrdí, že české mají některé styčné rysy s 
anglickými, některé pak specifické; domnívám se, že v zájmu kontroly těchto 
autorčiných tvrzení by bylo vhodné podat obšírnější výklad k anglickým altlexům, aby 
její výsledky byly ověřitelné čtenářem – tato kontrastivní složka předložené práce by 
si zasloužila rozpracování v nějaké navazující studii 

 
 
Práce dodržuje kodifikovanou normu, počet chyb je mizivý (pro ilustraci uvedu např. tvar Termín 
místo Termínem v pozn. 38, chybějící čárku za vedlejší větou ve 2. odstavci na str. 44 nebo tvar určení 
místo určeních v 1. odstanci na na str. 90). 
 
Předložená práce je opravdu kvalitní a velmi ráda ji doporučuji k obhajobě. Vzhledem k tomu, že jsem 
byla i oponentkou bakalářské práce kol. Rysové, dovoluji si ještě podotknout, že Magdaléna Rysová 
v dovednostech spjatých s odbornou prací, ať už se jedná o schopnost analýzy materiálu, 
argumentace nebo i eleganci a přesnost odborného stylu, udělala mezi bakalářskou a diplomovou 
prací zřetelný pokrok, což je obzvlášť potěšující. Bylo by cenné, kdyby se autorka rozhodla ve své 
práci pokračovat. 
 
Navrhované hodnocení: výborně 
 
 
V Praze dne 13. 6. 2012  
 
 

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. 


