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Nesklonné výrazy v pozici shodného přívlastku v současné češtině 

 
Ivan Kafka si pro svou bakalářskou práci vybral aktuální gramatické téma: prozkoumal, klasifikoval 
a zhodnotil nesklonné výrazy, které se v současné veřejné tištěné češtině objevují v pozici 
anteponovaného shodného přívlastku. Nejprve excerpoval odbornou literaturu, aby zjistil, kdy a jak 
česká jazykovědná bohemistika užívání takových výrazů reflektovala; jeho seznam prostudované 
literatury je na bakalářskou práci nadprůměrně obsáhlý, ale I. Kafka si z přečtených statí vybral jen to 
podstatné a referoval o tom stručně a jasně. Ukázalo se, že v pozici shodného přívlastku se objevují tři 
základní skupiny výrazů: vlastní jména, zkratky a nezkrácená apelativa: každé z nich je pak v práci 
věnována jedna kapitola (přitom se ukázala značná problematičnost pojmu zkratky). Závěr práce tvoří 
velmi rozumné, vyzrále zpracované shrnutí a zhodnocení. Způsob, jakým autor hodnotí 
spisovnost/kodifikovatelnost jednotlivých typů či jejich přijatelnost ve veřejné komunikaci, je 
uvážlivý a citlivý, nikterak jednostranný. Další výzkum by mohl a měl být věnován užívání 
sledovaných typů výrazů ve zvukové komunikaci, zejména jejich přízvukování (spíš než pauzám, 
o nichž je v práci poznámka na s. 29): např. cover verze nebo crazy komedie budou mít, domnívám se, 
hlavní přízvuk jediný, kdežto safari oblečení nebo single domácnost dva.  
 
Připomínky, které k práci mám, se týkají spíš jednotlivostí než celkové koncepce práce.  
- S. 16: Domnívám se, že užívání konstrukcí typu Palladium dárkové poukazy × dárkové poukazy 
Palladia sleduje spíš jiné dichotomie slohotvorných činitelů než psanost × mluvenost, zejm. 
oficiálnost × neoficiálnost, a že na ni má velký vliv i to, v jakém vztahu k pojmenované entitě 
(Palladiu) je produktor: ve zvukové reklamě bude spíš první, v soukromém e-mailu druhá. 
- S. 16: Ve spojení tarify O2 vidím spíš genitiv posesívní než nominativ jmenovací. 
- S. 20: Nešťastné tvrzení, že od zkratek obvykle nelze tvořit odvozeniny, se objevuje v sousedství 
zkratek CD (cédéčko), IT (ajťák), SMS (esemeska) a pdf (pédéefko). 
- S. 20: Proč je vyjádření přívlastku předložkovým pádem substantiva „opisné“? 
- Na s. 18 a 20 jsou velmi podobné vlastnosti různých typů konstrukcí s nesklonným výrazem v pozici 
shodného přívlastku prohlášeny jednou za nevýhodu, podruhé za výhodu. Pokaždé je totiž vzato 
v úvahu jiné hledisko: jednou vnímatele, podruhé produktora.  
- S. 28: Je otázka, zda jsou race prkno nebo steel kytara opravdu termíny, nebo spíš sociolektismy. 
- S. 28: Motivace vzniku pojmenování typu iglú party asi opravdu průhledná je, jejich význam však ne 
vždy: já bych třeba odhadoval, že iglú party se v iglú koná, podle autora práce se při ní iglú staví. 
- S. 29: Stornopoplatek není „stornový“ , nýbrž stornovací. 
- S. 30: Snad se opravdu někomu může stát, že bude substantivum v nominativu stojící před jiným 
substantivem považovat při vnímání věty za shodný přívlastek, ač půjde ve skutečnosti o podmět nebo 
předmět. Jsem však přesvědčen o tom, že daleko častěji se stane opak.  
- S. 34: Narkomafie opravdu nemá konkurenční pojmenování s formálně příbuzným adjektivem, ale na 
rozdíl např. od retrooblečení má konkurenční (a frekventovanější!) pojmenování drogová mafie. 
- S. 43: Byla-li z přehledu v tabulce č. 5 správně odstraněna spojení jako soft tenisový turnaj, mělo být 
odstraněno i spojení agro turistické služby. 
 
Jak sám autor práce upozorňuje v pozn. 28, konkurenci vyjádření s nesklonným shodným přívlastkem 
a bez něj lze jen obtížně vyhodnocovat. Celou tabulku č. 4 je proto třeba brát s rezervou. Uváděným 
spojením nepochybně konkurují vyjádření jako např. výlet na kolech (cyklovýlet), brusle/kolečkové 
brusle (inline brusle: v mé aktivní slovní zásobě např. výraz inline nefiguruje, ač na takových bruslích 
tu a tam jezdím), reggae (reggae hudba), nerezová ocel atp. Je rovněž škoda, že uváděné tabulky 
nemají žádný shrnující komentář. Formální stránka práce je solidní, rušivé jsou jen občasné překlepy, 
pár interpunkčních chyb, dvojí uvedení téhož příkladu v jediném výčtu na s. 34 a napůl korigovaná 
místa na s. 19 a 29. Jinak je výklad plynulý a čtivý. Posuzovaná práce spíš překračuje než splňuje 
obvyklé nároky, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako výbornou. 
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