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Koherenci textu v širokém smyslu věnuje česká lingvistika pozornost již tradičně, zabývá se jí 
jak na teoretické úrovni (Mathesius, Daneš, Hrbáček ad.), tak i na úrovni analýz jednotlivých 
jazykových prostředků (např. Uhlířová, Hošnová, Bauer, Kosek). Přesto dosud chybí 
komplexně zpracovaný přehled spojovacích a navazovacích prostředků v současné češtině. 
S tímto nedostatkem se kol. Rysová setkala při vlastní odborné práci na anotování 
mezivýpovědních sémantických vztahů v Pražském závislostním korpusu; rozhodla se ve své 
diplomové práci ujmout nejobtížnější části přehledu, totiž vymezit alternativní (synonymní, 
často víceslovná či větná) vyjádření konektorů v češtině.  
Tato oblast vzbuzuje řadu otázek, jejichž řešení by mělo být systémové, teoreticky jasné a 
zároveň dostatečně detailní, aby dokázalo zajistit rozumnou jednotu anotace. Např. jak 
alternativní vyjádření konektorů definovat? Čím se odlišují na jednu stranu od lépe popsané 
sevřenější skupiny spojek (a proč je vůbec vydělovat), čím se odlišují na druhou stranu – 
pokud jde o celé výpovědi – od vlastních diskurzních argumentů, které bývají pomocí 
konektorů spojovány? Je zřejmé, že jde o otevřenou skupinu – podle čeho tato vyjádření 
vyhledávat? Jak naložit s jejich variabilitou? 
Výchozí situace diplomantky přitom nebyla po teoretické stránce jednoduchá: kategorii 
alternativních vyjádření konektorů přejímá pro výzkum a ověření z podkladů Penn Discourse 
Treebanku (R. Prasadová ad.), kde však podrobnější rozpracování pojetí tohoto termínu chybí, 
jde spíše o jeho praktickou aplikaci při anotaci.  
Diplomantka ve své práci nejprve podrobně a systematicky popisuje teoretická a korpusová 
východiska své analýzy; na tomto popisu oceňuji zejména ucelenost pohledu a jeho celkovou 
vyváženost (česká a anglosaská literatura ve značném rozsahu, zahrnutí nejen pojmu diskurzu 
a konektorů, ale také koheze, koherence a explicitních a implicitních diskurzních vztahů, 
nastínění zásad anotace diskurzních vztahů v PDT a stručné srovnání PDT s Penn Discourse 
Treebankem). K terminologické části mám výhradu ke spojení „diskurzní rovina“: text 
(diskurz) není ve funkčním generativním  popisu považován za zvláštní jazykovou rovinu – ta 
by musela mít zvláštní jednotky a být spojena vztahem funkce a formy s rovinu nižší (zde 
pravděpodobně tektogramatickou). 
V analytické části se autorce podařilo najít kritérium pro vyhodnocení kandidátů 
alternativních vyjádření konektorů (spojovací funkce), a podrobně tato vyjádření popsat 
z řady hledisek (lexikální, syntaktické, sémantické). Pro česká alternativní vyjádření pak 
navrhuje podle práce R. Prasadové a kol. (2010) zápis ve vzorcích, který umožňuje zachytit 
jejich variabilitu. Vedle obecných zjištění o povaze českých alternativních vyjádření 
konektorů je velice cenná jejich praktická aplikace, na jejímž základě bude možné sjednotit 
dosavadní spíše nahodilou anotaci tohoto jevu v Pražském závislostním korpusu – jde o 
seznam alternativních vyjádření konektorů, jejich lemmatizaci a návrh vyhledávání podle 
struktury. Když autorka navrhuje vyhledávání podle struktury, již překračuje rámec 
původního pojetí „alternative lexicalization“ v Penn Discourse Treebanku, neboť naznačuje, 
že konektivní funkce nemusí nutně souviset s jistou lexikální jednotkou. Nabízí se otázka – 
prosím autorku o její zodpovězení – zda a nakolik může konektivní funkce být u 
alternativních vyjádření konektorů vyjádřena také pomocí gramatických prostředků (a jak je 
potom automaticky vyhledávat). 
Další otázku k této práci, uvedenou již výše, autorka výslovně prohlašuje za otevřenou, přesto 
prosím o konkrétnější zamyšlení a nastínění argumentace pro možné budoucí postupy: má 
smysl oddělovat alternativní vyjádření konektorů od tradičně vymezovaných spojovacích 
výrazů? 
 



Celkově práci hodnotím jako velmi zdařilou, diplomantka jasně definovala její cíle, vymezila 
na základě reprezentativní české i zahraniční literatury teoretické pojmy, s nimiž pracuje, 
explicitně charakterizovala výchozí jazykový materiál a způsob jeho výběru, ten pak 
analyzovala z několika hledisek a výsledky analýzy shrnula nejen do jasného teoretického 
závěru, ale také do praktického přehledu pro využití v anotaci. Práce je formulována jasně, po 
jazykové a formální stránce naprosto splňuje nároky na diplomovou práci. S radostí ji 
doporučuji k obhajobě. 
 
Navrhované hodnocení: výborně, podle průběhu obhajoby ji doporučuji jako podklad pro 
udělení titulu PhDr. 
 
 
 
V Praze dne 8. 6. 2012     PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D. 
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