
Oponentský posudek bakalářské práce Ivana Kafky  

„Nesklonné výrazy v pozici shodného přívlastku v současné češtině“ 

 

 

Práce Ivana Kafky se zabývá zkoumáním zejména morfologických a syntaktických vlastností 

nesklonných výrazů cizího i domácího původu modifikujících substantivum typu Vítkovice 

arena, aku vrtačka, crazy pořad. Autor se – po představení dosavadních výzkumů v této 

oblasti, u nějž je nutné vyzdvihnout konciznost a přehlednost – zaměřuje na tři okruhy: 

jednak a zejména přináší typologii výrazů, které plní funkci tohoto specifického přívlastku 

(rozlišuje skupiny vlastní jména, zkratky a apelativa – u poslední skupiny navrhuje další 

vnitřní dělení), dále sleduje konkurenci vyjádření s apelativním nesklonným výrazem a bez 

něj a nakonec zkoumá to, zda a jak často lze mezi nesklonný přívlastek a řídící substantivum 

vkládat další adjektivum. Příklady různých typů nesklonných přívlastků i konkurenčních 

prostředků jsou přehledně ilustrovány v tabulkách a autor k nim doplňuje také kvantitativní 

informace, konkrétně počty dokladů daných výrazů v jeho korpusu dokladů (který vychází z 

korpusu SYN2009PUB Českého národního korpusu), a to v různých formálních variantách 

(jako samostatný přívlastek, jako součást kompozita se spojovníkem a bez něj). V oblasti 

kompozice se autor lehce dotýká problematiky prefixoidů a hybridních kompozit, a nachází 

tak styčné body s pracemi jim v poslední době věnovanými, například s odbornými texty E. 

Podruhové nebo bakalářskou prací K. Tesařové.  

 

Předložená bakalářská práce je uceleným příspěvkem k poznání toho, jak se dané konstrukce 

skutečně používají a jaké jsou mezi nimi rozdíly, a rozhodně ji lze považovat za kvalitní 

východisko pro další výzkum tohoto jevu. Velice na práci oceňuji, že autor se k posuzování 

spisovnosti/nespisovnosti daných prostředků staví střízlivě a funkčně, tj. navrhuje vždy 

zohlednit funkční styl, v němž jsou užity, či relativní snadnost identifikace vztahu mezi 

atributem a řídícím substantivem.  

 

Do budoucna by mi přišlo zajímavé podívat se na dané výrazy více také po sémantické 

stránce – jedná se vlastně o typ relačních adjektiv a bylo by možné například sledovat, jaký 

může být vztah mezi atributem a substantivem u různých typů těchto konstrukcí, 

prozkoumat, zda a nakolik existuje preference u jednotlivých typů vyjadřovat určitý typ 

vztahu, který by se pak mohl označit jako prototypický pro daný typ, zjistit inferenci těchto 

sémantických relací nějakou formou elicitačního zkoumání u českých mluvčích apod. 

 

K práci nemám žádných zásadních výhrad, přikládám jen několik poznámek či dotazů:  

1. Chtěla jsem se zeptat, zda autor nějak interpretuje tendence v kvantitativní distribuci 

různých konkrétních dokladů apelativních výrazů v různých formách (viz tabulka na 

stranách 35–37): zajímá mě, zda podle autora existují nějaké formální nebo 

sémantické rysy, které rozhodují o tom, zda se daná konstrukce bude vyskytovat 

spíše v kompozitní podobě, nebo spíše v analytické formě.  



2. Dále by mne zajímalo, zda má autor doloženu potenciální dvojznačnost věty Viděli 

jste někde projekt manažera? Potenciálně takto vytvořená struktura dvojznačná být 

může, pokud však v mluveném projevu (kam rozhodně patří) podobné konstrukce 

nepoužíváme, neexistuje daná dvojznačnost reálně.  

3. V závěru na str. 50 autor fakt, že v daných konstrukcích je syntaktická pozice 

vyjádřena nikoliv flektivně, ale slovosledně, hodnotí jako doklad nového pravidla v 

češtině, a to je pevnost slovosledu („Pevnost slovosledu je pro češtinu nové 

gramatické pravidlo.“). Domnívám se, že toto autorovo vyjádření není adekvátní; 

čeština má dlouho a stabilně v některých oblastech pevný slovosled, a to obzvlášť v 

oblasti ustálených spojení, k nimž autorův jazykový materiál také náleží. To, co je z 

typologického hlediska novou, silnou tendencí v češtině, je právě deflektivizace, o níž 

autor mluví vzápětí – ustálení slovosledu v oblasti jmenné fráze je pouze nutným 

důsledkem tohoto procesu.  

 

V oblasti formálních vlastností práce se mi z důvodu (ne)přehlednosti nejeví jako vhodné 

řešení uvádět prostudovanou literaturu nikoliv v celkovém abecedním přehledu všech 

položek, ale v samostatných podkategoriích (monografie, studie ve sbornících, časopisecké 

studie apod.). Dále bych doporučovala upravit anglickou verzi abstraktu (zejména pokud jde 

o použití členů) a navrhovala bych rozšířit počet klíčových slov přibližně na pět, aby bylo už 

na jejich základě zřejmé specifické téma práce (například by bylo možné doplnit spojení noun 

modification, neboť výraz attribute se v současném gramatickém popisu často používá ve 

významu rysu či vlastnosti nějaké struktury). V ostatních aspektech formálního zpracování 

(včetně grafické stránky) hodnotím práci jako velmi dobře připravenou. 

 

Bakalářská práce Ivana Kafky svou kvalitou vyhovuje požadavkům kladeným na bakalářské 

práce a doporučuji ji k obhajobě s navrhovaným hodnocením výborně. 

 

V Praze dne 5. 9. 2011 

 

Mgr. Eva Lehečková 


