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Vývoj současné češtiny z hlediska pojmů centra a periferie  

 

Práce se zabývá konceptem centra a periferie, jeho teoretickými aspekty, 

aplikovatelností na realitu vybraných jazykových jevů a nosností pro současný lingvistický 

výzkum.  

V prvních dvou kapitolách se autorka věnuje teoreticky orientovaným otázkám. V 

relativně širokém záběru mj. rozebírá vztah sledovaného konceptu k systémovému pojetí 

jazyka, analyzuje jeho souvislosti s problematikou vágnosti (detailněji mohl být možná 

zmíněn L. Wittgenstein) a poukazuje na významné paralely s teorií prototypů. S kladným 

výsledkem testuje zařaditelnost analyzovaného konceptu  mezi jazykové univerzálie a 

v neposlední řadě  zmiňuje i  genezi jeho reflexe v české lingvistice, se záslužným 

připomenutím skutečnosti, že iniciační zájem o toto téma je sice spjat s klasickým období 

PLK, explicitní vstup dvojpojmu centrum – periferie na lingvistickou scénu lze ale datovat až  

60. lety 20. století.  

4., 5. a 6. kapitola práce jsou věnovány možnostem využití konceptu centra a periferie 

při studiu současné češtiny. Je pozitivní, že si autorka nevybrala tematiku z roviny lexikální 

nebo hláskové, které bývají s těmito pojmy tradičně spojovány, ale hledala oblasti jiné. 

Zaměřuje se na jazykovou kulturu a na formální morfologii (v 6. kapitole sleduje i některé 

gramatické aspekty proprií), tj. na témata, která jsou jí blízká a jimiž se dlouhodoběji zabývá. 

Ve 4. kapitole  aplikuje koncept centra a periferie na problematiku stylistické příznakovosti 

v relaci k  dichotomii spisovnost – nespisovnost (se zdůrazněním aspektu škálovitosti a 

dynamičnosti), pozornost věnuje vývojovým tendencím a  směrové orientaci přechodů  mezi 

periferií a centrem. Deskriptivně prezentuje  také některé  moderní lingvistické (korpusové), 

psycholingvistické a sociolingvistické  metody empirického výzkumu produkční i recepční 

stránky komunikace a hodnotí jejich využitelnost.  

Jádrem práce je 5. (nejrozsáhlejší) kapitola, v níž se autorka snaží užít koncept centra 

a periferie při analýze kolísání mezi dvěma deklinačními typy feminin („žena“, „růže“). 

Precizně, detailně a systematicky shrnuje informace, které o sledovaném úseku formální 

morfologie přinášejí gramatiky a jazykové příručky, na tradiční klasifikaci  deklinačních typů 

a podtypů úspěšně aplikuje model centra a periferie a věnuje se  porovnávání zjištěných  

údajů  s frekvenčními daty získanými z jazykového materiálu  korpusových a internetových 



zdrojů. Touto cestou míří k odhalování tendencí i determinací pohybu v dynamické oblasti 

střetu a prolínání periferií sledovaných deklinačních typů. 

Ve využití konceptu centra a periferie autorka podle mého názoru mohla postoupit 

ještě o kousek dál. V 5. kapitole ukázala (podobně jako ve 4. kapitole a následně i v 6. 

kapitole věnované problematice proprií), že jde o koncept aplikovatelný na řadu jazykových 

jevů současné češtiny a že ho lze  úspěšně  použít k jejich popisu, nesnažila se však výrazněji 

demonstrovat, zda takové aplikace mohou přinést skutečně  něco nového pro lingvistický 

výzkum těchto jevů. Podobně nevyužila v plné míře možnosti korpusových zdrojů. Věnovala 

se ověřování tradičních poznatků uváděných gramatikami a zjišťování uzuálních posunů 

(zpravidla na tradičních příkladech) na základě porovnání učebnicových dat a korpusového či 

internetového materiálu. To vše je záslužná a velmi náročná práce. V práci ale  postrádám 

pokus o relativně úplnou excerpci a  analýzu „problematických“  substantiv, z níž by bylo 

patrné, kolik je sledovaných feminin typu Ca, kde C=[cčďjňřšťž], a kolik je sledovaných 

feminin typu Va, kde V=[eiou], počet lemmat (v té souvislosti by bylo dobré podívat se i do 

zbytkových seznamů v ČNK, s nimiž si automatická lemmatizace, která je založena právě na 

tradiční klasifikaci a popisech, neporadila). S pomocí takového přehledu by bylo možné 

podrobit  stávající  klasifikační kritéria hlubší analýze, jak o tom mj. hovořil – v práci 

citovaný – František Daneš. Seznam by také mohl posloužit jako východisko pro určitější 

charakteristiky potenciálních podvzorů. Autorka se v příliš obecných závěrech a 

mezizávěrech většinou omezuje na vyslovení vize, že propojení detailnějšího empirického 

poznání s precizní aplikací konceptu centra a periferie v budoucnu umožní posun poznání 

v sledovaných oblastech. Takový posun však  mohla přinést už tato práce (i když si 

uvědomuji, že vznáším požadavky, které poněkud překračují limity dané jejím tematickým 

vymezením a  rozsahem). 

 

Dovoluji si ještě  heslovitě připojit několik drobných  doporučení či námětů k diskusi:  

- V souvislosti s tvaroslovím  proprií a zároveň  v relaci ke  konceptu centra a periferie by byl možná pro další 

autorčinu práci inspirativní i pojem „parasystém“, s nímž pracují Šlosar, Pleskalová ad. v rámci popisu 

slovotvorné morfologie proprií, expresiv, termínů.  

- Za podnětné, leč nevyužité, pokládám konstatování na s. 101 odst. 1: „Nelze vyloučit, že u toponym se 

koncovky někdy mohou měnit i v závislosti na předložce, resp. na větněčlenské funkci (adverbium loci, či jiný 

větný člen), kterou jméno zastává (o Tróje x v Tróii), tento rozdíl zde však ponecháváme stranou.“ Není zcela 

jasné, zda výrazem „sémantika pádových koncovek“ se míní právě toto, či něco jiného (srv. s. 106: 

„Antroponyma ani toponyma nemají vlastní deklinační systém, skloňují se podle apelativních vzorů, ale 

vzhledem ke svým specifikům se často ocitají na periferii tohoto systému, zejména v souvislosti se sémantikou 

pádových koncovek. ...“). Ať už je tomu jakkoli, je škoda, že právě tento aspekt byl ponechán stranou. 

- Za formulačně nešťastné pokládám tvrzení na s. 108: „Zatímco apelativa se skloňují podle množství vzorů a 

podvzorů, u proprií přicházejí v úvahu pouze mužské životné vzory „pán“, „muž“, „předseda“, „soudce“ a 

ženské vzory „žena“, „růže“.“ Ve skutečnosti právě u proprií je „podvzorů“ velké množství, ať už za ně budeme 

pokládat cokoli (nesklonná propria, propria se zakončením N sg., které neodpovídá ani jednomu z uvedených 

vzorů, nebo právě v práci sledovaná propria kolísající mezi vzory „žena“ a „růže“).  



- Upozorňuji také na několik podle mého názoru  příliš kategorických (byť pro práci jistě periferních) tvrzení: 

- s. 71 + pozn. 45: „…u jiných dochází k významovému odlišení obou variant (berla – berle, konzola – konzole)“  

„Rozdíl není kodifikovaný, ale v úzu se projevuje“   U slova berle tento rozdíl SSČ, tedy slovník s kodifikační 

platností, reflektuje. 

- s. 76: „… jména zakončená na –ua … podvzor „Nikaragua“ … na rozdíl od předchozího typu se u něj 

v grafické podobě neobjevuje vložené j, přestože v podobě fónické se užívá: [nikaraguji]…“  Domnívám se, že  

užívání  vloženého j ve fonické podobě  je to v tomto případě přinejmenším sporné (mj. kvůli předcházejícímu 

zadnímu vokálu).  

- s. 81: Podle poznámky by se mohlo zdát, že kodifikované jsou pouze podoby z PČP, tedy Medea a Medeia, 

zatímco podoba Médea je pouze vzata z úzu. Ale SSČ, tedy slovník s kodifikační platností, má Medea i Médea. 

- s. 108: „Na rozdíl od apelativ je gramatický rod u všech antroponym dán rodem přirozeným…“  Jako výjimka 

by mohla  být zmíněna  hypokoristika typu Evík, Marťas… 

 

  Upozornění na formulační, jazyková, pravopisná  přehlédnutí (pro případ publikování práce): 

s. 10: „patří mezi …univerzálně platné vlastností všech jazyků“ 

s. 12:  „Podrobněji o východiscích  Pražské školy… (viz Jirsová, 1988).“ NESTANDARDNÍ ZAPOJENÍ 

BIBLIOGRAFICKÉHO ÚDAJE 

s. 16: „který má intuitivní obsah … nepochybně y)“ CHYBÍ ČÁRKA  

s. 21:  pozn.10 „jak funkce … sémantické rysy)“ CHYBÍ DRUHÁ ČÁST DVOJITÉ SPOJKY JAK - TAK  

s. 22:  „klasifikace prvků a jeho umístění; …centrálnosti a perifernosti jazykového prvku … jsou řazeny“ SHODA 

s. 24:  „Koncept prototypu … ilustruje principy a zdroje tvorby kategorií v naší mysli a předmětů reálného světa, 

které do těchto kategorií spadají“   FORMULACE 

s. 26:  „Přestože v klasickém období ještě pojmy centrum a periferie nebyly používány, s jeho podstatnými 

aspekty“ SHODA 

s. 35: ch)…, i)…ch)  

s. 36: „vztazích vertikálních“ CHYBÍ TEČKA 

s. 43:  pozn. 26 „než slova autosémantická“ CYBÍ TEČKA 

s. 47: „I v tomto případě existuje určitá hierarchie, na jejímž vrcholu je nominativ, jehož tvar je základním 

tvarem substantiva a na základě něj je přiřazován k příslušnému rodu, případně skloňovacímu typu.“ 
FORMULACE 
s. 56: „na rovině morfologické“ CHYBÍ ČÁRKA  

s. 58:  pozn. 35 „s námahou nést“)“ CHYBÍ TEČKA 

s. 67: „je třeba připomenou“ 

s. 70:  „K některým z nich jsme“  CHYBÍ “SE“ 

s. 72: „Východiskem pro porovnání úzu s jazykovými příručkami jsou údaje uvedené ve dvou mluvnicích, … 

z údajů ve Slovníku spisovné češtiny …v Pravidlech českého pravopisu“  

s. 74, 75  (2.1.1, 2.1.2 ad.)  NEJASNĚ MOTIVOVANÉ ČÍSELNÉ ZNAČENÍ V TABULCE    

s. 100: „Nelze však opominout i“ RADĚJI „ANI“ 

s. 100: „k tvrdým pádovým tvarů“ 

s. 105:  v tabulce nerozumím grafickému propojení idea a Centrum „růže“; ve vysvětlení zkratek pod tabulkou 

chybí N. 

s. 110: pozn. 65 „ke deklinačnímu“ 

 

Závěrem:  

Autorka si vybrala obtížné téma, které navíc chtěla uchopit z mnoha stran, což s sebou ve 

výsledku přineslo jistou nehomogennost zpracování a nutně i nestejnou hloubku dílčích 

analýz.  Celkově však doktorandka splnila vytčené cíle práce, prokázala dobrou orientaci 

v teoretické složce sledované problematiky i schopnost aplikace teoretických poznatků na 

rozbor jazykového materiálu.  Přes výše  uvedené připomínky proto konstatuji, že posuzovaná 

práce dle mého mínění splňuje požadavky kladené na disertační  spis, a doporučuji, aby po 

jejím obhájení a splnění dalších podmínek byl Mgr. Kamile Smejkalové udělen titul Ph.D.  

 

V Brně 21. 5. 2012 

Doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. 
 

   


