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Diplomová práce Hany Sedláčkové se zabývá záslužným a opomíjeným, leč velmi širokým 
a obtížně zpracovatelným tématem: konkurencí předložek v a na v současné češtině. 
Z rozsáhlé problematiky si s pomocí korpusové analýzy vhodně vybírá konkurenci předložek 
ve spojení s lokálovými tvary několika běžně užívaných substantiv v adverbiální funkci 
a korpusové nálezy používá jako vodítko při specifikaci sociolingvistického výzkumu za 
pomoci dotazníků. Soudím, že diplomantka v práci zřetelně prokazuje svou schopnost 
samostatné výzkumné činnosti, ale že její výzkum mohl přinést přesvědčivější výsledky.  
 
V teoretické části práce je nejprve představen soupis významů, které dané předložky v češtině 
mají, sestavený na základě slovníků a mluvnic. Pět stran zabírá parafráze sémantické analýzy 
daných předložek provedené Helenou Běličovou; pozornost věnovaná této analýze je tu 
přílišná, neboť se týká spojení předložky se substantivem v pozici objektu, zatímco ve 
vlastním diplomantčině výzkumu jde o příslovečná určení (protože právě v nich se objevuje 
konkurence) – není divu, že ve výzkumných částech práce už se s přístupem H. Běličové 
nepracuje. Závěr této části tvoří rekapitulace dosavadních poznatků a tvrzení o konkurenci 
předložek v a na v odborné literatuře. K teoretické části mám ještě dvě drobné poznámky: 
zaprvé když má několik pramenů na nějaký problém stejný názor, je vhodné přednostně 
citovat nejstarší (tedy Daneše 1964 spíš než Čmejrkovou a kol. 1996); a zadruhé mnohem 
obšírnějším pojednáním o předložkách než článek F. Čermáka je monografie L. Kroupové – 
je vůbec s podivem, že v práci o českých předložkách není jméno této badatelky zmíněno. 
 
Následující korpusový výzkum považuji za nejzdařilejší část práce. Je rozumně koncipován 
a jasně popsán a navzdory stručnosti, s níž jsou formulovány jeho závěry, je evidentní, že byl 
velmi pracný. Jeho cíl není na počátku formulován srozumitelně a nenašel jsem vysvětlení, 
jak přesně probíhal náhodný výběr 250 dokladů a zda se mezi doklady (v/na + lokál 
příslušného substantiva) neobjevil nějaký objekt. Není pravda, že předložky „jako takové“ se 
vážou na sloveso (s. 22), srov. Lucie s Andreou, chléb s máslem, bohatý na kvalitní rudu 
apod., kde o žádné elipsy sloves nejde. K metodě výzkumu bych vznesl jedinou vážnou 
připomínku, a totiž že je škoda, že ve výzkumu nebyly oddělovány výskyty s lokálem 
singuláru od výskytů s lokálem plurálu; domnívám se, že rozdíly by mohly být významné. 
Konkrétně mě k této připomínce přivedla pochybnost o velkém (ba převažujícím) množství 
kolokací slov vyhrát + na + dostih: nejde ve značné míře o vyhrá(va)t na dostizích 
(o sázkařích)? Dále by mě zajímalo, zda do počtu kolokací základní + škola byly 
započítávány i výskyty s velkým Z a v jakém tvaru jsou slovesa v hojné kolokaci zapsat na 
seznamu (předpokládám, že v rezultativním, neboť zapsat se normálně pojí s předložkou na 
a akuzativem). Není pravda, že dům/obchod stál/byl na ulici „nepřijde v úvahu“: např. v Brně 
je to běžný úzus. Na okraj podotýkám, že sloveso uvádět (se) je v kolokacích spojení na 
letáku započítáno na dvou místech zároveň. 
 
Ani v kapitole věnované dotazníkovému výzkumu není cíl formulován jasně. Tentokrát mám 
ke koncepci výzkumu i k vyhodnocování jeho výsledků připomínky výraznější. Předně mi 
není jasné, proč se výzkum v převážné míře zaměřil na takový typ konkurence, v němž je 
podle výsledků výzkumu korpusového distribuce variant dána faktory jazykovými (na vysoké 
škole vs. v mateřské škole), a nesoustředil se na problematičtější kolísání, takové, u něhož 
korpusový výzkum pro odhalení distribuce variant nepřinesl uspokojivé vodítko. Dále bych 
upozornil na to, že se v této části práce objevuje hypotéza o inklinaci mladší generace 



k předložce na, opřená o nejmenovanou odbornou literaturu, a prosím diplomantku 
o specifikaci, o jakou literaturu jde (v teoretické části o tom nepadlo slovo).  
 
Na základě statistického vyhodnocování dotazníků diplomantka dospívá k nadnesenému 
tvrzení o jazykové změně (s. 87). Domnívám se, že ve spojení bydlet v/na ubytovně by mohlo 
jít o rozdílnou míru zkušenosti starších a mladších (středoškolských) respondentů 
s ubytovnami, tedy o rozdíl nikoli primárně ve věku, nýbrž ve vhledu do prostředí – podobně 
jako např. v případě konkurence v Kladně – na Kladně. Obecně by bylo možné zkusit ověřit 
hypotézu jazykové změny např. v lexikální databázi PSJČ, umístěné na webu Ústavu pro 
jazyk český. Jedna z vět zcela nepřijatelných pro diplomantčiny pražské i jindřichohradecké 
respondenty je – jak už bylo uvedeno výše – zcela přijatelná v Brně. Neprůkazná jsou 
i zjištění o uplatnění sociálních faktorů, týkající se čtyř vět (se třemi slovy): pokud jde 
o zvítězit v/na dostihu, metodologicky pochybené je ptát se na tuto konstrukci otázkou 
uvozenou slovem kde: dostih není místo, kde se vítězí/vyhrává (to leda pro ty sázkaře), nýbrž 
něco jako hra/soutěž/závod, v němž se tak děje. Otázka týkající se koně tak netestuje příklon 
respondentů k v/na v příslovečném určení místa, nýbrž spíš jejich ochotu chápat dostih jako 
místo. Jinak než primárně sociálně (generačně) lze interpretovat i rozdíly u slov leták 
a lodička: podle mě se respondenti liší ve své představě letáku, který figuroval v předloženém 
textu (je např. možné, že ti, kdo napsali v letáku, měli na mysli leták několikastránkový 
s obrázkem koně na některé z vnitřních stran, kdežto ti druzí leták v podobě jednoho listu), 
a ve své prostorové představě polohy psa v/na lodičce. Mezi ostatními výsledky je několik, 
kterým nerozumím: na s. 67 mi není jasné, jaké výsledky jsou nepřijatelné, a na s. 88, v čem 
spočívá rozdíl v odpovědích dvou skupin mladých Jihočechů u spojení vyhrát na dostihu (obě 
skupiny přece preferovaly v). 
 
Diplomantka si dobře osvojila techniku práce s korpusem i techniku statistického 
zpracovávání dotazníků; dokonce natolik dobře, že např. soustavně píše (malými písmeny) 
o kwicích a že v práci vůbec nevysvětluje, jak se počítá t-test a chí-kvadrát (později chi-
kvadrát, ještě později chi-square). Statistické výsledky předkládá v přehledných tabulkách 
a současně v grafech (jejich přehlednost posoudit neumím). Po formální stránce je práce Hany 
Sedláčkové zpracována nadprůměrně pečlivě: napočítal jsem pouhých pět formálních nebo 
jazykových nedostatků, mimoto se ve čtvrté kapitole rozcházejí čísla grafů v popiscích s čísly 
grafů v textu. 
 
Posuzovanou diplomovou práci bez váhání doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako 
velmi dobrou.  
 
 
 
 
Ve Vodňanech 4. srpna 2012         doc. Mgr. Robert ADAM, Ph.D. 


