
Posudek bakalářské práce Michaely Kubekové 

Informace o osobních zájmenech v českých mluvnicích 

 

Téma bakalářské práce kol. Kubekové se může na první pohled jevit jako snadné: mohlo by 

být pojato jako prostá reprodukce, resp. „přepis“ toho, co se v české odborné literatuře o 

osobních zájmenech píše. Jen na okraj: I v tomto pojetí by zvolené téma pravděpodobně 

kladlo svému zpracovateli překážky – např. pokud jde o stylizaci výkladu, zvl. o 

zprostředkování „cizího sdělení“ (jisté zvláštnosti této stylizace v bakalářské práce patrné, 

např. "dále se podotýká", "uvádí se", „vysvětluje se“, je třeba přičíst na vrub mému – 

opakovaně vznášenému – požadavku jednotné perspektivy výkladu).  

Autorka ovšem nepřistoupila k tématu takto mechanicky: zdaleka se nezaměřila jen na 

výklady o zájmenech (které by otrocky vycházely např. z rejstříku sledovaných publikací, 

popř. z jejich obsahu), ale také na oblasti (se zájmeny) styčné (to, jaké okruhy dalších otázek 

oblast osobních zájmen otvírá, jistě vysvětlí diplomantka při představení své práce sama). 

K výkladu o zasazení osobních zájmen do různých kontextů přitom autorce posloužila nejen 

literatura předepsaná v zadání práce; diplomantka iniciativně a samostatně pracovala i 

s literaturou další (zvl. se studiemi a články publikovanými v časopisech a sbornících).  

Kol. Kubeková spolu s reprodukcí cizích názorů srovnává a příležitostně i hodnotí (tu 

více, tu méně směle) - čtenář by občas přivítal větší míru jistého autorského nadhledu, který 

by mu umožnil orientovat se snadněji se v množství podaných detailních informací  a/nebo 

možná nějaké syntetičtější, „průřezové“ zpracování jednotlivých okruhů otázek – např. 

formou tabulek (ty jsou využity jen někde, např. u „posunu v osobě“).  

 

K reprodukcím odborné literatury v práci podaných mám několik připomínek a otázek. 

- K citátu z Trávníčka uvedenému na s. 11: nemám k dispozici vydání z r. 1948, z něhož 

autorka cituje, dost ale pochybuji, že citát odpovídá Trávníčkovu textu (určitě 

neodpovídá vydání z r. 1951). Mohla by autorka citát ověřit a vyjádřit se k němu při 

obhajobě? 

- Při reprodukci názorů J. Černého (s. 45) je výraz „zájmenem“ uveden v bakalářské  

práci (na rozdíl od reprodukovaného textu) v uvozovkách. Mohla by autorka při 

obhajobě vyložit, jakou funkci uvozovky v jejím textu mají? 

- Na s. 19 se píše, že Mluvnice češtiny řadí zájmena 1. a 2. osoby spolu se zájmenem 

zvratným „stejně jako u Trávníčka“ mezi zájmena bezrodá. V chronologicky řazených 

informacích o mluvnicích by to mohlo znamenat, že ve výkladech České mluvnice 

(reprodukovaných ještě „před“ Mluvnicí češtiny) zájmena 1. a 2. osoby takto 

charakterizována, resp. řazena nejsou. To by bylo v rozporu s informacemi o České 

mluvnici uvedenými na s. 14.  

K autorčinu hodnocení, resp. k vlastním autorčiným názorům (které mohly být v práci 

vyjádřeny, častěji) bych si dovolila alespoň tři otázky: 

- Do jakého vztahu by bylo možné uvést (opakující se) názory, že "my" nerovná se "já+ 

já" a názor uvedený v oddíle o publikaci Čeština – řeč a jazyk (s. 27), totiž že „my, vy 

nejsou plurálové formy k já, ty, nýbrž jde o samostatné soubory tvarů“? 

- Bylo / nebylo by možné vidět nějaký vztah mezi pojetím zájmen jako prostředků 

zástupných, substitučních a pojetím zájmen jako prostředků deiktických? (Autorka je 

na s. 53 staví do poměrně výrazného protikladu). 

- Co má autorka na mysli, když píše (na s. 54) o textových funkcích osobních zájmen? 

 

„Technicky“ má práce solidní úroveň, ojediněle se vyskytují překlepy (např. s. 17, 26, 

32, 40), Palkův termín je postcendent (nikoliv postecendent), nedotažené je vnitřnětextové 

odkazování – nebo mu nerozumím (např. na s. 15, 25 se odkazuje na tytéž stránky, na s. 



33 se odkazuje na Mluvnici češtiny, která ovšem na s. 29 reprodukována není), tu a tam 

mohla být větší pozornost věnována stylizaci (např. s. 24, 30: stylizační problémy 

nepochybně plynou z toho, že v práci je třeba prostředkovat velké množství konkrétních 

informací a jejich čtenářskému zpracování klade souvislý text jisté překážky). Ne úplně 

rozumím všem bibliografickým údajům (např. na s. 56 údaj GREPL, M. aj.....), nevím, 

proč slovníky jsou uváděny jednak bez jmen vedoucích autorských kolektivů (s. 56 

Příruční slovník), jednak s nimi (s. 56 Kroupová, L. aj. Slovník spisovné češtiny ..., s. 57 

Havránek, B. aj. Slovník spisovného jazyka českého) a nebo proč jsou řazeny jak do 

oddílu Citovaná literatura, tak do oddílu Prostudovaná literatura. To všechno jsou ale 

poznámky v podstatě spíše jen okrajové. 

 

Závěr: Bakalářská práce M. Kubekové „Informace o osobních zájmenech v českých 

mluvnicích“ prokazuje autorčinu orientaci v tématu i v odborné literatuře tématu 

věnované, její schopnost s odbornou literaturou pracovat a solidním způsobem ji 

reprodukovat.  

Práce splňuje požadavky na bakalářskou práci kladené a může být podkladem k obhajobě. 

 

Alena Macurová 

3. září 2011 

 

Návrh klasifikace: výborně 

 

 

  

 


