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Úvodem několik osobních vzpomínek a zážitků. V 70. letech 

minulého století jsem dokončoval svou práci o instrumentálu. Přestože 

nijak zvlášť nemiluju lingvistickou statistiku, protože údaje o 

frekvenci jazykových prostředků neumím sám skutečně přesvědčivě 

interpretovat a protože mě o této schopnosti většina prací toho druhu 

do té doby nepřesvědčila, rozhodl jsem se, že se přesto do práce na 

frekvenci pádových tvarů v češtině pustím. Měl jsem ostatně v té době 

ve svém tehdejším strojírenském tuskulu dost času a perspektivu 

věčných časů. Jaké však bylo mé překvapení, když jsem zjistil, že 

tehdejší frekvenční práce počítají a interpretují pádové tvary prosté 

společně s předložkovými. V tom okamžiku mě chuť na frekvenční 

šetření přešla a uvědomil jsem si, což platí dodnes, že jen v málo 

interdisciplinárních oblastech najdeme specialisty řádně vzdělané 

v obou či více spolupracujících disciplínách.  

Tomáš Jelínek naštěstí patří k těmto výjimkám – jinak totiž podobná 

témata, jaké si on vybral, řeší kolektivy. T.J. je vzdělaný lingvista i 

dobrý znalec problematiky IT i jejich aplikací zejména v lingvistice 

korpusové. V zásadě lze říci, že autor navrhuje způsob, jak 

substantivní tvary popsat pro počítačové zpracování tak, aby se dala 

zjistit jejich frekvence v syntaktických funkcích. Z nich autor 

nezkoumá poměry v doplňku a přístavku, naopak přidává na s. 160-

163 jako syntaktickou funkci elipsu v prostém nominativu a v prostém 

vokativu, čímž se myslí elipsy s těmito pádovými tvary. Závěrečné 

tabulky na s. 165n. ukazují, k čemu je tento přístup dobrý. Zatímco se 

obvykle tak nějak od oka konstatuje, např., že instrumentál 

predikativní v psané češtině ustupuje, Jelínkovy tabulky na s. 177 aj.  



ukazují naopak v odb. textu převahu instrumentálových tvarů, což 

ještě překračuje údaje jedné mé diplomantky, která tu kdysi spočítala 

poměr Npred a Ipred v poměru 1:1. Nebo: Ján Oravec tvrdí ve své 

monografii z r. 1967, že prostý akuzativ nemůže stát ve funkci   

atributu. Podle Jelínkových údajů však jeho zastoupení v této funkci 

kolísá mezi 0,7 – 1,1%. (Mimochodem, mohl by disertant aspoň 

některé předvést?).  Pro lingvistu je také zajímavé, jak autor řeší 

pádovou homonymii v syntaxi, a mnohé další. 

Nebudu tradičně vypočítávat, kolik částí a subkapitol předložená 

práce čítá. Jen podotknu, že hledání v nich je poněkud ztíženo 

nedůsledným způsobem užívání desetinného třídění – pro knižní 

vydání by se autor nad tou ryze formální stránkou věci mohl zamyslet. 

Přesto je z hlediska komputačního třeba uvést, že T.J. pracuje 

s formalismem a jeho programovým zabezpečením užívaným v PDT, 

byť zde stále nachází a odstraňuje chyby. Dlužno podotknout, že není 

sám; v čas. Bohemica Olomucensia, 2, 2010, s. 151-161 upozorňuji 

zvl. na diskrepance v prezentaci syntaktických závislostí mezi 

anotováním roviny morfologické na jedné a tektogramatické na druhé 

straně.  

Je mou povinností upozornit na terminologický problém. První, tj. 

používání termínu forma v nejrůznějších významech, zde např. pro 

pojem výraz, se u nás jako problém bohužel většinou neřeší. Druhý 

problém se týká terminologie pádoslovné. Autor sice používá pojem 

pád zřetelně ve smyslu pádový tvar, zdá se však, že i zde by bylo 

vhodnější mluvit o deklinačním tvaru. A dále: bylo by pak např. 

přidáním vhodných programů možné se pokusit i o další frekvenční 

údaje o rodu, čísle a životnosti?  Na s. 20 autor uvádí, že ve 

formalismu PDT (Žabokrtský 2008)se zjišťuje syntaktická závislost 

„bez ohledu na syntaktickou funkci“. Pokud tomu dobře rozumím, 

znamenalo by to, že by bylo možné při zařazení sémantického 

analyzátoru provádět také analýzu závislosti deklinačních tvarů na 

slovesech z hlediska jejich sémantiky? 



Práce Tomáše Jelínka je teoreticky dobře postavená, využívá 

existujících i vlastních  počítačových prostředků k analýze jazykových 

struktur češtiny zachycených v korpusu a přináší řadu nových 

poznatků i analytických postupů. Jelínkovu práci jednoznačně 

doporučuji k obhajobě. 

V Olomouci 28.5.2012 

Prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. 

Katedra bohemistiky FF UP v Olomouci 


