
Aspekty variace předložek na a v(e) v současné češtině 
Posudek diplomové práce 
 
Diplomová práce Hany Sedláčkové se věnuje problému, o němž se v české lingvistice ví 
velmi dlouho, ale dosud nebylo systematicky zpracováno, tedy konkurenci předložek na a 
v(e) ve spojení s apelativy. Práce je dělena na tři části, v první se autorka zabývá předložkami 
na a v(e) obecně, ve druhé části představuje výsledky své korpusové analýzy a v části třetí 
představuje sociolingvistický výzkum, který z této analýzy vychází. 
 
Přínos práce spatřuji zejména ve druhé a třetí části. V rámci korpusové analýzy autorka 
ukazuje, jakým způsobem zkoumané předložky variují v lokálových spojeních. V možnostech 
autorky pochopitelně nebylo poskytnout analýzu všech substantiv, u nichž se vyskytují obě 
předložky, soustředila se tak na ta substantiva, u nichž se obě předložky užívají vyrovnaně, 
z nichž dále vybrala několik, na nichž konkurenci předložek ukázala blíže. Domnívám se, že 
autorka přesvědčivě ukazuje, že předložky na a v(e) mohou sice sloužit k rozlišení významu, 
neplatí to však vždy a navíc existuje řada situací, kdy ani není možné zjistit, zda je význam 
rozlišován nebo není (např. Petr byl v 8:00 v internátu může znamenat jedině, že byl Petr 
uvnitř, zatímco Petr byl v 8:00 na internátu může znamenat, že byl uvnitř, ale teoreticky taky, 
že stál na budově internátu).  
 
Spojení předložek na a v s vybranými substantivy pak autorka práce sleduje 
v sociolingvistickém výzkumu, v němž sledovala korelace mezi třemi sociálními proměnnými 
(věk, pohlaví, region původu) a užíváním na a v(e). Výzkum byl realizován prostřednictvím 
dotazníku a respondenti v něm odpovídali na otázky, které se týkaly předchozího textu. 
Jinými slovy, z textu například věděli, že si kdosi vybral jako ubytování turistickou ubytovnu 
a měli odpovědět na otázku, kde daná osoba bydlela. Tato metoda se ukázala být velmi 
úspěšná a metodologicky funkční. Výsledky sociolingvistické analýzy byly omezené, ukázalo 
se však, že se v užívání na a v(e) u substantiv, kde tyto předložky neodlišují význam, mezi 
sebou lišili starší a mladší mluvčí, a to tak, že mladší mluvčí více preferovali předložku v(e). 
Ačkoliv je to poznatek relativně omezený, jelikož je doložen na pár substantivech, může do 
budoucna sloužit jako odrazový můstek k dalším výzkumům této problematiky.  
 
Chtěl bych ocenit autorčinu příkladnou píli a pracovitost, s níž k práci přistoupila, a množství 
času, který jí věnovala. Vzhledem k tématu a jeho dosavadní neprobádanosti však je 
pochopitelné, že v předložené diplomové práci lze některé věci kritizovat (a na tomto místě je 
třeba říci, že na tom nesu svůj podíl i já jako její vedoucí). Například se ukázalo, že do 
následného sociolingvistického výzkumu byla vybrána substantiva, u nichž neměl tento 
výzkum valný smysl, jelikož u nich předložky jednoznačně rozlišují význam (v podstatě u 
nich v daných spojeních vůbec nejde o konkurenci, např. patrně nejde říci na botanické 
zahradě ve smyslu „v ní“). To je škoda, protože větší počet substantiv, u nichž by význam 
nebyl rozlišován, by přidal sociolingvistické analýze na síle a výpovědní hodnotě. Zároveň se 
jako zbytečné jeví sledování užívání předložek na a v(e) u Jihočechů a u Pražanů, jelikož se 
obě skupiny neliší – zde měla být provedena pilotní studie, která by poukázala na to, zda má 
sledování těchto dvou skupin vůbec smysl. A podobných výhrad bychom mohli najít více.  
 
Po formální stránce je práce velice kvalitní, zvláště bych chtěl ocenit statistické zpracování 
materiálu a jeho přehledné zobrazení pomocí grafů.  
 



Celkově konstatuji, že diplomová práce Hany Sedláčková nároky kladené na tento typ prací 
splňuje a navrhuji ji hodnotit jako výbornou až velmi dobrou v závislosti na průběhu 
obhajoby. 
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