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Předložená bakalářská práce se zabývá frázovými kompozity v současném britském 
tisku. Frázová kompozita jsou na rozdíl od standardních kompozit považována za okrajový 
slovotvorný typ, který není v literatuře jednoznačně definován, a proto si autorka klade za cíl 
frázová kompozita popsat – jak z hlediska jejich struktury, tak z hlediska syntaktické funkce.

V teoretické části autorka nejdříve popisuje kompozita obecně, poté přistupuje 
k vymezení frázových kompozit. Přehledně sumarizuje odlišné přístupy i odlišnou 
terminologii českých a zahraničních lingvistů k dané problematice. Zatímco zahraniční autoři 
(např. Bauer, Lieber) považují za frázové kompozitum celou substantivní frázi, 
tj. premodifikující frázi i řídící substantivum, české pojetí zužuje frázové kompozitum pouze 
na premodifikující frázovou část. Autorka se příklání k českému pojetí a předkládá kritéria, 
která vymezují frázová kompozita (podkap. 2.5). V závěru teoretické části je věnována 
pozornost frázovým kompozitům v češtině, jejichž jednotlivé typy autorka dokládá příklady 
z Českého národního korpusu (celkem 134 příkladů). 

Metodologicky je práce založena na 139 příkladech frázových kompozit získaných 
z internetových stránek pěti britských novin. Ve třetí kapitole popisující metodologii
(Material and Method) není zcela jasné, jak přesně autorka při excerpci postupovala a jak 
dospěla k celkovému počtu 139 dokladů. Bylo by možné metodologický postup upřesnit? 

V praktické části rozděluje autorka ze syntaktického hlediska frázová kompozita do 
dvou skupin – ta, která mají funkci samostatného větného členu, a ta, která nemohou fungovat 
jako samostatný větný člen, tj. jsou závislá na řídícím členu. Analýza ukázala, že v 64% 
případů fungují frázová kompozita jako závislé větné členy, převážně jako premodifikátory. 
Při zkoumání premodifikující funkce autorka zjišťuje, že v 11 případech se mezi řídícím 
substantivem a premodifikujícím frázovým substantivem objevuje další modifikátor (too-
long-overlooked old cities), čímž autorka vyvrací kritérium neoddělitelnosti jednotlivých 
složek kompozita. Frázová kompozita mající funkci samostatných větných členů stojí 
nejčastěji v pozici podmětu. Zde si autorka všímá opakující se struktury kompozit – např. 
bride-to-be, mum-of-five. 

Z formálního hlediska se autorka nejprve zabývá počtem složek frázových kompozit. 
Ukazuje se, že se nejčastěji vyskytují kompozita tříčlenná. Kompozita o pěti a více členech se 
zdají být řídká, naopak se ukazuje, že frázová kompozita mohou mít pouze dvě složky 
(celkem 12 případů – např. thumbs-up, would-be). Následuje formální klasifikace frázových 
kompozit z hlediska jejich vnitřní struktury. Na základě Noskovy klasifikace autorka dělí 
příklady do tří skupin. V první skupině nalezneme kompozita symetrická, u kterých se 
doslovně jeden člen opakuje (face-to-face). Druhá skupina obsahuje opět symetrická 
kompozita, kde mezi složkami kompozita existuje určitý sémantický vztah (např. vztah 
antonymie v private-versus-state). Třetí, a zároveň nejpočetnější skupina, zahrnuje kompozita 
asymetrická, tedy ta kompozita, u kterých se žádný člen neopakuje a mezi členy neexistuje 
sémantický vztah (royal-to-be, no-change-necessary). V závěru analýzy věnuje autorka 



pozornost druhům spojek a přeložek vyskytujících se ve frázových kompozitech. 
Nejčastějšími předložkami se ukázaly být of, in a to; nejčastější spojkou potom and. 

Poznámky k jednotlivostem: 

str. 18 – definice syntaktických kritérií (2.5.4) – „phrasal compounds functioning as nouns 
may take an article, be pluralized…“ – nepatří spíše do morfologických kritérií?

str. 24 - Není zcela jasné, na základě kterých kritérií byl příklad York’s famous wrought-iron-
embellished tea rooms vyloučen z analýzy? Uvádí se pouze, že „they do not fit the other 
criteria“. Můžete tato kritéria upřesnit?

str. 30 – zmiňujete případy, kdy frázová kompozita mají funkci postmodifikátoru: např. a 
game of cat-and-mouse. Kompozitum jako takové cat-and-mouse postmodifikující funkci 
nemá. Bylo by proto přesnější uvést, že kompozitum je součástí postmodifikující předložkové 
fráze. (podobně jako např. house v předložkové frázi – the roof of the house). 

str. 34 – uvádíte, že příklad brain-to-nerve-to-muscle by mohl být zařazen do dvou skupin –
symetrické na základě opakující se složky kompozita (předložka to) nebo symetrické na 
základě sémantického vztahu. Myslím, že tento příklad by měl být do druhé skupiny zařazen 
jednoznačně. Neměl Nosek na mysli opakování spíše slov lexikálních než gramatických? 
Podobně jako je tomu v příkladech: face-to-face, side-by-side, head-to-head.

- ojedinělé chyby v interpunkci – str. 17 „hyphens, which“, str. 34 „the previous two, for it 
includes…

Závěr: 
Předložená práce splnila požadavky kladené na bakalářskou práci: Martina Ménová

prokázala nejen schopnost aktivně pracovat s odbornou literaturou, ale i samostatný přístup k 
analýze zkoumaného materiálu. Zároveň je třeba ocenit přehledné formální zpracování a 
dobrou úroveň angličtiny. K obhajobě práci proto doporučuji a předběžně hodnotím jako 
výbornou až velmi dobrou.
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