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 Předkládané téma diplomové práce (dále DP) je nejen z pohledu imanentní složitosti 

analyzované  kategorie reflexivity, ale následně i jejího uchopení a prezentace z hlediska 

metodicko-didaktického komplikované; vychází to již se samotné podstaty kategoriálních vztahů, v 

nichž se reflexiva projektují napříč různými rovinami jazyka, neboť tato kategorie bezprostředně 

zasahuje kategorii slovesného rodu (genus verbi) a s ním související tranzitivnost/intranzitivnost a v 

posledních letech, zejména se stále většími teoretickými výdobytky generativní gramatiky využívá 

valeční teorie (resp. valenční syntaxe) a tím se snaží o hloubkové postižení velmi jemných 

významových odstínů slovesa a klasifikaci větných struktur s homonymními slovesy (např. kouřit-

kouřit se, nést- nést se, ale i nechat-nechat se, dát-dát se aj.). Pojem reflexivum zahrnuje běžně i 

reflexivní neboli zvratné zájmeno odkazující k podmětu: Petr se (=Petra) omluvil a vyzvedl si 

(=Petrovi, pro Petra) na sekretariátu svůj (=Petrův) posudek. Tradičně se v české lingvistice 

můžeme setkat se značně nejednotným vymezením formantu se, si – od čistě morfologického pojetí 

jakožto gramému, resp. tvarotvorného morfému (např. staví se, pak hovoříme o RFS), nebo jako 

slovotvorného morfému, bezprostředně spjatého s kategorií vidu či lexikálně-sémantickou kategorií 

způsobu slovesného děje (actionarts) až po klitika/klitická reflexiva (reflexivní klitika), která 

závazně zaujímají 2. pozici ve větě (nepovedlo se mu to); pokud však se, si jakožto pronominální 

klitika stojí u deverbativ typu objevení se, či v prenominálních adjektivních/participiálních frázích, 

potom v rozvinutějších kontextech nastává s umístěním  se, si celá řada problémů, srov: objevení se 

komety,* toto se náhlé objevení komety; tyto [na venkově se opakovaně ozývající] požadavky, tyto 

naše [se opakovaně ozývající] požadavky, *tyto se naše [opakovaně ozývající] požadavky apod.; 

stejně tak v  neformální řeči se, si kánon 2. pozice (termínu kánon, kanonická pozice používáme v 

souladu s J.Tomanem, viz Prosodické spekulace o klitikách v nekanonických pozicích. Brno 2000) 

porušuje a a vyskytuje se v prepozici ke slovesu (Se mu to nepovedlo).  

Zdálo by se, že distanční postavení se, si ve vztahu ke slovesu posiluje v češtině, na rozdíl od 

ruštiny, analytizmus (v normativní ruštině postfix/formant -ся bezprostředně přimyká ke slovesu), 

avšak z hlediska sémantické koheze, jak se domnívám, je s ním spjato daleko víc, než se běžně 

uvádí ve standardních gramatikách češtiny. Proto, dle našeho názoru, nelze o nich hovořit jen jako o 

čistě gramatikalizovaných částicích. Rovněž samotné vymezení reflexivních sloves v teoretické 

literatuře, jejich stratifikace v rámci zkoumané kategorie reflexivity a následně praktické užití se v 

ruštině i češtině liší: srov. tzv. reflexivní deagentiv, který se v obou jazycích vyjadřuje různě – 

konstrukce typu Bojuje se o každou píď země/Борьба идет за каждую пядь земли, Tady se stavět 



nebude/Тут никакой стройки не будет, či reflexiva tantum (viz příručka DP, s.103, 110), jejichž 

výčet je v obou jazycích poměrně obsáhlý, avšak tím, že si některé typy z hlediska reflexivního 

formantu dost často neodpovídají, způsobují při osvojování si češtiny cizinci značné obtíže, např. 

zeptat se (спросить), zapamatovat si (запомнить).  

 Diplomantka na základě reprezentativního seznamu teoretických východisek ruských  i 

českých se dotýká hlavních a nejvíce diskutovaných otázek čím dále sofistikovanější deskripce 

reflexiv i statutu formantu se, si  a dělí je na reflexiva tantum (smát se, ptát se), reflexiva vlastní 

(mýt se), reflexiva odvozená (pracovat – napracovat se) a reflexiva dativního typu, která dále 

podrozděluje na reflexiva ve vlastním slova smyslu (zpívat si), reciproční (sejít se) a expresivní 

(ležet si) (s.13-24). Škoda jen, že stranou jejího zájmu zůstaly studie Hany Prouzové (reflexivní 

slovesa dicendi); co do úplnosti termínů pokrývajících kategorii reflexivity v odborné jazykovědné 

literatuře české i ruské nemám žádné podstatné výhrady, snad jen pojem ergativní/neergativní 

slovesa (neakuzativní/přechodná), která jsou úzce spjata s touto kategorií a pracuje se s nimi ve 

frázové struktuře (N.Chomsky, P.Karlík&M.Nekula, P.Kosta &J.Frasek; pro ruštinu – 

B.Cetnarowska). 

 V celé práci je patrno, že diplomantka si je velmi dobře vědoma stále přetrvávající 

nevyhraněnosti pojmu reflexivní sloveso, s čímž souvisí i absence metodicko-didaktické aplikace 

všech aspektů reflexivity v praktické rovině. Toto je podtrženo nejenom jejím badatelským zájmem 

a soustředěním se na tuto problematiku jako na teoretický problém, ale i několikaletou zkušeností 

lektorky českého jazyka jakožto cizího. Tato praxe a zevrubná analýza všech dosavadních učebnic 

(příruček) češtiny pro cizince, v nichž analyzovaná problematika zcela chybí či je značně 

roztříštěná, nebo se vyznačuje nehomogenně užívanými pojmy (srov. vymezení statutu formantu se, 

si cit, výše), vedla diplomantku k sestavení vlastní jazykové příručky ke kategorii reflexivity pro 

úroveň A1-B2 dle SERJJ. Jako vedoucí posuzované DP chci vysoce ocenit tento diplomantčin 

počin, neboť po stránce metodologické je logickým vyústěním celé práce. Při sestavení příručky 

diplomantka vyšla především z Češtiny jako cizí jazyk. Úroveň B2...A. Adamovičové (2005) a 

metodiky J. Cvejnové (2008); všechny zde prezentované skupiny reflexiv a jejich podtypy s 

odkazem na diplomantčinu  teoretickou část jsou velmi pečlivě zpracovány v  rusko-českém 

srovnání. 

K teoretické  části dílčí otázka k zamyšlení:  

 Nakolik koresponduje se se sebe v konstrukcích typu Bát se [sebe], uvážíme-li, že např. Šmilauer 
(1966) hovoří o „recipročním užití reflexivního zájmena“? 
  

  

 DP, zejména její praktická část je zcela samostatnou, dobře promyšlenou a precizně 

zpracovanou  studii, která může bezesporu posloužit jako východisko pro další analýzu této složité 



problematiky a být argumentovaně využita i prakticky.  

Proto ji jednoznačně navrhuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně. 

 

 

V Praze, 28.1.2012       PhDr. Věra Lendělová, CSc. 


