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Posuzovaná bakalářská práce má nepříliš ambiciózní cíl a ten solidním způsobem naplňuje: podrobně, 
jasně a s patřičným kontextem rekapituluje výklady o osobních zájmenech v poválečných českých 
gramatikách češtiny, v příručkách obecné lingvistiky a ve výkladových slovnících a srovnává je. Místy 
výklady zpřehledňuje pomocí tabulek. V poznámkách pod čarou uvádí vlastní komentáře a stručné 
odkazy k odborné literatuře vížící se k jednotlivým tvrzením mluvnic. V úvodu práce jsou 
formulovány hypotézy o podobnosti/rozdílnosti výkladů, tedy vlastně o tom, co je v oblasti personálií 
lingvisticky problémové, a v závěru je vyhodnocena trefnost těchto hypotéz. 
 
Autorčin výkladový sloh je jasný a nepoutá na sebe pozornost; výjimkou je vyústění neosobní 
pasivizace do bizarního „informuje se, že“ (s. 43). Pravopisných a interpunkčních chyb je minimum, 
počet překlepů je únosný, bohužel se objevují i v citaci (s. 11); soustavná je absence čárky před či 
nikoliv a rozdělené psaní adjektiva obecně lingvistický. Autorka nebo její textový editor nezvládají 
citovat slovenštinu (s. 40 s řadou nadbytečných háčků). Ve shrnutí první kapitoly se k mluvnicím 
označovaným podle seznamu zkratek MSČ a ČŘJ odkazuje jménem hlavního autora; v mluvnici ČŘJ 
nepsala o syntaktických vztazích žádná „autorka“ (s. 28), nýbrž Josef Hrbáček. V seznamu literatury 
se opakují chyby v psaní názvu Nakladatelství Lidové noviny a ve vyjadřování autorství kolektivních 
publikací. 
 
Není pravda, že Mluvnice češtiny 2 neobsahuje paradigmata osobních zájmen (s. 18 aj.): obsahuje je v 
dílu nazvaném Formální tvarosloví. Expresívní vyjádření ilustrované příkladem Už jsme se vyspinkali? 
není ani ve skutečnosti, ani v ČŘJ příkladem transponovaného užívání 3. os. pl. (s. 28, 37), nýbrž 1. 
 
Vedle očekávatelných závěrů, že pragmalingvistické hledisko více zohledňují novější publikace a že 
mluvnice podávají ucelenější výklad o českých personáliích než obecnělingvistické příručky a 
výkladové slovníky, přináší srovnání výkladů i docela zajímavá zjištění, která však bohužel autorka 
práce explicitně neformuluje. Např. je pozoruhodné, že PSJČ má přesnější, moderním definicím (např. 
Karlíkově) bližší výklad významu reflexívního personália než slovníky novější. (V té souvislosti bych 
nesouhlasil s autorčiným hodnocením citované definice z MČ2 jako přesnější než v předešlých 
mluvnicích: reflexívní personále se ne vždy týká původce děje a ne vždy se týká objektu: srov. věty 
jako Byl vymrštěn ze sebe a Rozhlížel se kolem sebe.) Za téměř neuvěřitelnou bych označil skutečnost, 
že slovníky ani mluvnice nerozlišují u zájmena vy význam „větší počet adresátů“ od významu 
„společenství, do něhož mluvčí zahrnuje i adresáta, avšak nikoli sebe sama“ (tzn. význam „ty + ty (+ 
ty…)“ versus „ty + on/ona/ono/oni…“): PMČ uvádí pouze druhý jmenovaný, ostatní publikace pouze 
první, a SSČ má dokonce příklady neodpovídající významové definici. Není mi jasné, jak si toho 
mohla autorka posuzované práce nevšimnout. 
 
K obhajobě bych rád autorce práce položil následující otázky: 
1) V čem je ve vztahu k 3. os. přesnější „předmět komunikačního aktu“ než „osoby/předměty, o nichž 
se mluví“ (s. 18)? 
2) Jaký je rozdíl mezi dativem etickým a dativem sdílnosti (s. 19)? 
3) V čem je „pozorovala se (v zrcadle)“ jiné než „umyl se (celý)“ (s. 51–52, jde o příklady dvou 
různých významů zvratného osobního zájmena citované ze slovníků)? O nejasnosti hranice mezi 
těmito významy svědčí i to, že „zastřelil ji i sebe“ je v SSČ příkladem jiného významu než v SSJČ. 
 
Posuzovanou práci k obhajobě doporučuji a navrhuji hodnotit ji známkou velmi dobře. 
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