
Distribuce předložek na, v a do u místních jmen v současné češtině 
Posudek bakalářské práce 

 
Bakalářská práce Vojtěcha Vaska se zabývá problematikou konkurence předložek 
v/do a na/na ve spojení s českými místními jmény. Jejím cílem je především odkrýt 
předpokládanou systematičnost v užívání těchto předložek.  
 
Autor práce nejprve prezentuje stručné vymezení sémantiky předložek v, na a do, 
poté představuje poznatky o jejich užívání ve spojení s místními jmény, které jsou 
prezentovány v dosavadní odborné literatuře. Na tomto základě vyslovuje několik 
hypotéz, jejichž platnost se v další, empirické části snaží ověřit. Empirická část práce 
je pak rozdělena mezi oddíl pojednávající o terénním výzkumu na Kladensku, 
Jičínsku a Železnobrodsku a oddíl věnovaný terénnímu výzkumu v Praze. 
 
Na práci bych chtěl přednostně vyzdvihnout její formulační obratnost a také 
poctivost, s níž se autor tématu chopil. Zejména excerpce údajů z Profousových 
Místních jmen v Čechách a realizace terénního výzkumu musely být časově značně 
náročné. Na druhou stranu se mi zdá, že práce obsahuje i místa, která zasluhují 
kritiku. 
 
Uvedu alespoň následující poznámky: 

1. Stavba dotazníku využitého v rámci terénního výzkumu na Kladensku, 
Jičínsku a Železnobrodsku je pochybná, o čemž svědčí i samotné problémy, 
které autor měl se zpracováním sebraných dat. Zaprvé není jasné, proč vůbec 
po respondentech chtěl vědět, jak by na uvedené otázky odpověděli „v běžném 
neformálním hovoru s přáteli“. Na to se dotazník prakticky nehodí. Navíc je 
otázka, proč by měla formálnost či neformálnost ovlivňovat užívání těchto 
předložek (neříkám, že tomu tak být nemůže, ale bylo by třeba to nějak 
vyargumentovat). Škála nabízených odpovědí na otázku „Jak dobře tuto oblast 
znáte?“ je špatně postavená – středová odpověď „neztratíte se“ se obsahově 
překrývá jak s odpovědí „velmi dobře“, tak „celkem dobře“, dokonce i 
s odpovědí „příliš dobře ne“, odpovědi „celkem dobře“ a „velmi dobře“ jsou 
rovněž obsahově obtížně rozlišitelné. Největší problém však spočívá v tom, že 
v tomto dotazníku byly jako příkladové věty uvedeny věty s předložkami v/do. 
Výsledky dotazníku jsou tak nekontrolovatelně zkreslené. Nutno uznat, že této 
věci si je autor vědom. 

 
2. S předchozím bodem souvisí to, že autor asi polovinu dotazníků ze svého 

výzkumu vyřadil, „neboť byly špatně vyplněné“ (s. 30). To je samo o sobě 
důkazem selhání samotného dotazníku. Zároveň je s podivem, že autor za 
špatné vyplnění dotazníku považoval neoproštění se od „svázanosti pravidly 
hodiny českého jazyka“, a tedy psaní spisovných koncovek a bezpříznakového 
v/do. Vypouštění těchto dotazníků vyžaduje mnohem důkladnější odůvodnění, 
jinak se zdá, že autor manipuluje daty (upřímně řečeno osobně pochybuji, že 
češtináři a češtinářky na středních školách žákům ve velkém vštěpují, že je 
správně v/do a nikoli na/na). Navíc si sám protiřečí tím, když v pozn. 13 píše 
„Respondent neví, co je skutečným cílem dotazníku. Díky tomu není schopen 
vědomě modifikovat své odpovědi a deformovat tím výsledná data.“ 

 
3. Analýza dat je bohužel založena na pouhém srovnání absolutních frekvencí, 

někdy doplněné o procentuální údaje. To je zavádějící, neboť autor často na 



základě těchto srovnání dochází ke generalizacím týkajícím se obecného 
užívání daných předložek ve spojení s místními jmény. Je však velmi 
pravděpodobné, že je řada rozdílů statisticky ryze náhodná (zvlášť vzhledem 
k nízkým číslům u řady jmen). Závěry tak je třeba brát jen velmi opatrně. 
Konkrétně se můžeme podívat na tabulky č. 8–10. V těch se číselně srovnává 
užívání předložek u Profouse a ve výsledcích terénního výzkumu. Tato data 
však zjevně nelícují, neboť už jen počet zaznamenaných míst je u Profouse jiný, 
než je ve výsledcích výzkumu. Podobně zavádějící je například tabulka č. 21. 
Z té autor vyvozuje, že „předložky v/do se spíše pojí s femininy, zatímco 
předložkám na/na nečiní problém spojení i s jinými rody“ (s. 45). Problém je, 
že vzorek, z něhož tyto výsledky vyvozuje, obsahuje 28 feminin, 8 maskulin a 3 
neutra – to, že se 3 neutra v daném případě spojují s na/na a s v/do se kromě 
4 maskulin spojuje 23 feminin, není signifikantní, a to právě kvůli tomu, 
nakolik celkově předložky v/do převládají. 

 
4. Aby bylo možné mluvit o systematičnosti užívání předložek v, do a na ve 

spojení s místními jmény, je třeba data analyzovat promyšleněji, než jak to 
autor činí: Na závěr vymezuje prototypy míst, které se pojí s jednotlivými 
předložkami. Prototypické místo pojící se s předložkami v/do by podle něj 
mělo mít celistvý půdorys hradeb (pravidelný), ležet v údolí, být 
deantroponymum, být statutárním městem, měl by o něm existovat první 
historický záznam už před rokem 1300, mělo by ležet v okrese Žďáru nad 
Sázavou, mělo by mít jednoslovný název, ženský rod a množné číslo. Žádné 
takové místo pokud vím neexistuje. Takto vymezený prototyp je z principu 
nefunkční.  

 
Celkově konstatuji, že práce Vojtěcha Vaska Distribuce předložek na, v a do u 
místních jmen v současné češtině požadavky kladené na bakalářské práce splňuje a 
doporučuji ji k obhajobě.  
 
Navrhované hodnocení: velmi dobře.  
 
V Praze dne 31. srpna 2011 
 
 
 
Mgr. Jan Chromý, Ph.D. 


