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Posudek disertační práce Mgr. Evy Lehečkové: Teličnost a skalárnost deadjektivních sloves v češtině. 
Práce je předkládána v rámci plnění kvalifikačních požadavků pro získání titulu „doktor filosofie“ 
v oblasti lingvistiky.  
 
Výzkum sloves odvozených od stupňovatelných adjektiv, jako např. darken (‚setmít se‘, ‚ztmavnout‘), 
open (‚otevřít‘), empty (‚vyprázdnit‘), která jsou lexikálně škálovatelná, byl předmětem mnoha 
lingvistických výzkumů, zejména zásluhou prací Beth Levinové (Stanfordova univerzita), Chrise 
Kennedyho (Chicagská univerzita), Malky Rappaport Hovavové (Hebrejská univerzita v Jeruzalémě) a 
jejich spolupracovníků a studentů. Tito badatelé poukazují na to, že je možné získat nový náhled na 
podstatu kategorie vidu, pokud ji vybudujeme na konceptech skalární sémantiky. Přístupy k vidu 
založené na skalárních veličinách či na stupňovitém uspořádání byly hlavním podnětem pro zaměření 
současných aspektologických prací na ty složky významu, které představují škálu, měrové funkce a 
změny pohybu po dráze v rámci různých měřitelných dimenzí. V kontextu aspektologického výzkumu 
první poznatky o dvojznačném chování těchto sloves přinesl Dowty (1979). Tyto podněty poté po 
dvacet let setrvaly na periferii studií o vidu, dnes však tvoří jejich jádro. 
 
Hlavní empirický fakt, který je třeba vysvětlit, je, že deadjektivní slovesa umožňují telickou nebo 
atelickou interpretaci v závislosti na kontextu, avšak nezávisle na kvantifikačních a referenčních 
vlastnostech svého předmětového doplnění. V současnosti se vedou diskuse o možnostech telické a 
atelické interpretace založené na rysech stavu vyjadřovaného jako x je adjektivum. Tyto možnosti se 
opírají o jedno hlavní klasifikační kritérium; konkrétně o to, zda motivující adjektivum implikuje (1) 
uzavřenou škálu (tj. škálu buď s minimálním elementem, nebo s elementem maximálním, popř. 
s oběma) jako např. u sloves empty (‚vyprázdnit‘), darken (‚setmít se‘, ‚ztmavnout‘) utvořených od 
absolutně stupňovatelných adjektiv nebo (2) otevřenou škálu (tj. škálu postrádající minimální a 
maximální element) jako u sloves cool (‚ochladit‘), shorten (‚zkrátit‘) utvořených od relativních 
stupňovatelných adjektiv. 
 
Téma předložené práce je proto vysoce relevantní a ryze současné, vezmeme-li v úvahu současné 
diskuse v oblasti lexikální sémantiky a aspektologie. Samotná práce je pozoruhodná svým 



teoretickým dosahem, který zohledňuje skalární sémantiku, teličnost spolu s kategorií vidu a teorii 
konstrukční gramatiky. Empirická část sestává z korpusových studií a dotazníkových průzkumů, 
v nichž je aplikována standardní psycholingvistická metodologie. Kombinace teoretického a 
empirického propracování se v rozsáhlých studiích tohoto typu stala dnes pravidlem a v tomto 
případě přinesla vpravdě původní výsledky, které budou po mnoho příštích let významným přínosem 
pro českou i obecnou lingvistiku. 
 
Jedním z klíčových přínosů práce je, že rozšiřuje dosah empirického výzkumu deadjektivních sloves 
v češtině a přitom poukazuje na to, které empirické faktory, analytické nástroje a teoretické přístupy 
musí být použity k získání relevantních dat z českého jazykového materiálu a po rozšíření též 
z materiálu ostatních slovanských jazyků. Podle mého povědomí je tato práce první rozsáhlou a 
systematickou studií tohoto druhu. Je zpracována s obdivuhodně zřetelným záměrem, velkým 
smyslem pro detail a uvádí přesvědčivou argumentaci. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že 
prakticky všechny existující studie o deadjektivních slovesech jsou založeny na datech z angličtiny a 
aplikace sémantických teorií vyvinutých pro angličtinu na typologicky odlišné jazyky, jako je čeština, 
je mnohdy odpuzující a frustrující úkol. V případě relevantních anglických dat o vidu je navíc jeho 
chápání mluvčími nevyhraněné nebo velmi rozdílné a shoda panuje jen u malé části analytických 
konceptů a diagnostických nástrojů pro jejich rozpoznávání. Všechny tyto potíže se ještě násobí, 
jestliže empirická data pocházejí z jazyka, jako je čeština, tj. z jazyka se slovesným systémem, který je 
velmi komplexní po stránce morfologické, a s jedním z nejsložitějších vidových systémů. Předložená 
práce však dokazuje, jak se lze s rozličnými těžkostmi úspěšně vyrovnat. 
 
Po stránce teoretické se práce zabývá dvěma základními tematickými oblastmi. Prvním z nich je 
kódování teličnosti v češtině. Skalární složka deadjektivních sloves je zde opřena o dominantní 
sémantiku dokonavého nebo nedokonavého vidu slovesa. V tom zřetelně tkví odlišnost od angličtiny, 
v níž jsou skalární komponent (neprůběhového tvaru) slovesa spolu s mimojazykovou skutečností a 
znalostí světa klíčovými lingvistickými faktory pro vymezení telické nebo atelické interpretace věty. 
Čeština má proto dva prostředky, jimiž může poměřovat nebo vymezovat děje: jednak pomocí 
explicitních nebo implicitních škál (např. pomocí škál implikovaných  deadjektivními slovesy 
odvozenými od stupňovatelných adjektiv), jednak pomocí dokonavého vidu slovesa, jehož sémantika 
se zachycuje maximalizačním operátorem. To je očividně významné a přesvědčivé zjištění z hlediska 
mezijazykových podobností a rozdílů v gramatické relevantnosti skalárních komponentů. 
 
Další hlavním okruhem je zjištění, že skalární adjektiva mají prototypickou strukturu, která může být 
reprezentována vektorovými konstrukcemi užívanými v konstrukční gramatice, konkrétně 
konstrukcemi založenými na myšlenkách Fillmorových (Fillmore 2002). V tomto ohledu práce 
představuje smělý a plodný odklon od téměř všech současných studií skalárních adjektiv, které 
zohledňují Kennedyův model nebo Schwarzschildovu teorii měrovosti. 
 
Celkově vzato přináší tato práce pozoruhodné spojení formální sémantiky a kognitivního přístupu 
k přirozenému jazyku, který představuje Fillmore a jeho následovníci. To je také jedním 
z nejvýznamnějších teoretických přínosů práce. Postrádá však určitou autorskou teoretickou reflexi 
tohoto klíčového a vysoce originálního teoretického stanoviska. 
 
Mé výhrady jsou dvojího druhu. První z nich se týká stylu argumentace. Co je míněno jako argument, 
někdy vyznívá jako slibné tvrzení. Na četných místech by text mohl být zestručněn, mohl by být méně 
repetitivní a celkově by se dal zhustit a zpřesnit. Další hlavní výhrada se týká kritického zhodnocení 
předchozích relevantních prací. Disertace sumarizuje obrovské množství sémantických výzkumů 
pracujících jak s formálními, tak s kognitivními přístupy k popisu přirozeného jazyka a překlenuje tak 
rozdíl mezi výzkumy, které mají svůj původní inspirační zdroj hlavně v USA, a výzkumy v České 
republice. Přestože jde o velmi cenný počin, některé pasáže se jeví jako ne zcela dobře propojené se 



zbytkem práce, dobrým příkladem tohoto jsou části oddílu 2.1.2 Kritika generativní gramatiky a 
rozvoj alternativních popisů jazyka. 
 
Souhrnně řečeno předložená práce plně vyhovuje nárokům kladeným na disertační práci, a to jak 
formou, tak obsahem. Proto ji neváhám doporučit k obhajobě. 
 

Hana Filip 
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