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Pierścieniak 

Průběh obhajoby 

Předseda komise prof. Mareš představil přítomným kandidátku a zahájil obhajobu. 

Školitel prof. Oldřich Uličný nebyl přítomen, na základě jeho posudku proto seznámil komisi 

s uchazečkou a její dizertační prací předseda komise prof. Mareš. 

Kandidátka seznámila přítomné se svou disertační prací. Stručné bodové shrnutí: 

- práce se zabývala sémantikou deadjektivních sloves

- výzkumná otázka: co se děje s původní adjektivní škálou, když z adjektiva vytvoříme

sloveso? Jak přitom interagují dva sémantické rysy – skalárnost (schopnost vyjadřovat

stupeň na škále vlastnosti nebo spění k němu dějem) a teličnost (schopnost označovat

směřování k cíli děje)?

- teoreticko-metodologický kontext: v práci tomu byl věnován značný prostor;

v literatuře existuje teoretická a metodologická pluralita, v českém kontextu je řada

směrů využívána jen minoritně:

o práce vychází z klíčového textu Evans – Levinson (2009, 2010) – proměna

vymezení hlavního rysu určujícího lidský jazyk: odstupuje se od hledání

univerzalismu a za základní rys jazyka se považuje diverzita;

o ukazuje se, že generativní gramatika není pro účely předkládané práce

adekvátní, zatímco konstrukční gramatika je;

- výzkumný postup: na základě formálních analýz vytvořeny hypotézy pro empirický

výzkum;



o realizovaný empirický výzkum – korpusové sondy, dotazníkový průzkum, dva

experimenty;

- skalární přístup k adjektivům:

o adjektiva vyjadřují vlastnost – ta označuje soubor stupňů (intervalů),

uspořádaných na škále podél určité dimenze (novost, teplota, inteligence…);

o adjektiva měří, do jaké míry o určité entitě platí nějaká vlastnost;

o rozlišení absolutních minimálních/maximálních a relativních adjektiv;

- dotazníkové šetření:

o hypotéza: Mají minimální a maximální adjektiva jinou distribuci s měrovými

adverbii úplně/zcela a trochu/částečně?

o výsledek: signifikantní distribuční tendence AdvMAX AdjMAX x AdvPART

AdjMIN;

o závěr: skalární klasifikace adjektiv má pro češtinu smysl;

- teličnost – kompletivní a inherentní:

o anglická deadjektivní slovesa jsou rozdílná proti českým deadjektivním

slovesům;

- experimentální výzkum:

o výsledek: přijatelnost modifikace adverbií je založena spíše na vidu než na

fundující adjektivní škále – respondenti hodnotili jako přijatelnější modifikaci

perfektiv oběma typy adverbií;

- celkové závěry:

o česká deadjektivní slovesa nevykazují na rozdíl od anglických dvojznačnost

při interpretaci teličnosti, a nechovají se tak jinak v porovnání s jinými

českými vidovými páry;

o skalárnost se u českých deadjektivních sloves projevuje v jiných vlastnostech

zastřeněji.

Svůj posudek poté přednesla oponentka doc. Mirjam Fried. Závěry posudku druhé oponentky, 

prof. Hany Filip ve stručnosti v její nepřítomnosti představil předseda komise prof. Mareš.  

Kandidátka Eva Lehečková reagovala na posudky oponentů. U posudku doc. Fried se kol. 

Lehečková zaměřila na otázku pojetí prototypů. Je si vědoma toho, že její chápání věci bylo příliš 



zjednodušující, nebylo to přímo předmětem jejího zájmu. Sama však uznává, že je to zajímavá 

otázka, jež vyvstávala z dat, která nasbírala – chtěla by to rozvinout v navazujícím výzkumu 

s kol. J. Křivanem.  

Na základě připomínek H. Filip kol. Lehečková uznala, že její argumentace je někdy nepřesná. 

Pokud by se práce vydávala, určitě to upraví. Zároveň uznala, že její výklad by na některých 

místech vyžadoval rozvinout a doplnit. 

Diskuse: 

Doc. Adam se dotázal na metodologii testování spojitelnosti deadjektivních sloves s měrovými 

adverbii v korpusovém výzkumu. Kol. Lehečková to ještě nedělala, ale předpokládá, že 

adverzativní spojení nebudou častá. Když se něco najde v korpusu, znamená to, že je to možná 

konstrukce – problém je, že se stěží dá interpretovat motivace mluvčích k tomu, proč to 

používají. 

Doc. Petkevič vznesl dotaz na konstrukční gramatiku – proč ji vlastně kol. Lehečková v práci 

využívala? Kol. Lehečková odpověděla, že s formálním popisem sémantiky nevystačila, takže 

hledala jiné možnosti popisu. Konstrukční gramatika se ukázala jako dobrý nástroj jak zachytit 

měrovost (pomocí vektorových konstrukcí). Její výhodou je, že zobecňuje na základě užívání a že 

reflektuje větší množství vlastností jazykového materiálu.  
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