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Ondřej Dušek: Zum Vergleich der tschechischen und deutschen Valenzwörterbücher. ÚGS 

FF UK Praha, 2013, 119 stran + přílohy, bez CD  

 

Posudek diplomové práce 

 

Předkládaná diplomová práce se zabývá primárně strukturním tématem, ale autor svou základní 

výzkumnou otázku zaměřenou na srovnání českých a německých valenčních slovníků obohacuje 

o sociální dimenzi tím, že provedl několik interview s experty oboru (bohemisty i germanisty 

většinou s vlastní kodifikační praxí). To je velmi žádoucí, neboť konceptem práce se vine jeden 

ze základních rysů kodifikační praxe spočívajících v tom, že kodexy – tj. i valenční slovníky – 

nevznikají ve vzduchoprázdnu jaksi „vědecky objektivně“ a pro „vědecky objektivní“ účely, 

nýbrž v sociální realitě, kterou nelze např. při tvorbě těchto slovníků a zacházení s nimi nijak 

opomíjet. Tato diplomová práce je příspěvkem k tomuto nutnému propojení strukturního a 

sociálněvědného přístupu k lingvistickým problémům a představuje nakročení do sociologie 

vědění (Wissenssoziologie). 

 Práce je vystavěna přehledně a logicky. Autor úvodem formuluje základní výzkumné 

otázky, po nichž následuje výklad centrálního pojmu valence. Na tuto konceptuální diskusi a 

přehled pro výzkum relevantních valenčních slovníků navazuje podrobný popis metod – jak 

korpusové orientace, tak interview. Po analýze vybraných konkrétních sloves formuluje autor 

závěry výzkumu. Myslím, že není nutné se v dalších částech posudku věnovat podrobnému 

shrnutí obsahu. Spíše se zaměřím na konkrétní aspekty, z nichž ty kriticky orientované jsou 

míněny jako podněty do diskuse při obhajobě. 

 Strategie pro vedení interview s respondenty je v zásadě koherentní a sama o sobě 

smysluplná, avšak autor mohl využít příležitosti ještě o něco lépe v tom, kdyby byl věnoval víc 

pozornosti odlišnostem mezi kodifikacemi resp. mezi kodifikacemi na straně jedné a svými 

vlastními korpusovými analýzami na straně druhé. Bylo by totiž zajímavé slyšet argumentace 

dotázaných a tyto argumentace podrobněji rozebrat, protože by pomohly lépe osvětlit způsob 

vzniku valenčních slovníků a rozhodovací procesy týkající se sporných variant. 

 Jde-li o diskusi o kvantitativní a kvalitativní metodologii (4. oddíl), vyrovnal se autor 

s tímto nelehkým problémem na tomto prostoru se ctí. Rozdíly by zřejmě ještě o něco lépe 

osvětlilo zformulování odlišných východisek obou paradigmat: Bylo by praktické upozornit na 

to, že filozofie kvantitativní metodologie spočívá v lingvistice na nezpochybňovaném 
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předpokladu existence jazykového systému, který výzkumníkům umožňuje vybrat konstruovanou 

jazykovou proměnnou, která se v textech realizuje různými variantami. Bez tohoto předpokladu 

existujícího – přesněji konstruovaného – jazykového systému by kvantitativní metodologie 

nebyla možná. V autorově případě jde o jazykové proměnné z roviny (morfo)syntaxe spočívající 

právě ve valenci vybraných sloves. Filozofie metodologie kvalitativní existenci jazykového 

systému (= konstruktu) nepředpokládá resp. předpokládat nepotřebuje, protože vychází 

z interakcí mezi účastníky komunikace a jejich interpretací těchto interakcí. Cílem je zhruba 

řečeno vysvětlit, co podníká mluvčí proto, aby mu posluchač porozuměl, a co dělá posluchač, 

když se snaží porozumět mluvčímu (analogicky to platí pro psaný jazyk). 

 Z jazykového hlediska je práce napsána celkově velmi dobrou němčinou a pečlivě. Proto 

poněkud zarazí některé nesrovnalosti v gramatice (které lze shodou okolností interpretovat 

v některých případech jako překlepy). Uvádím několik konkrétních příkladů: na str. 13 druhý 

řádek odzdola „im welchem Ausmaß“ a hned za tím „sind ist“, na str. 17 „Auch in in“, na str. 18 

formy „die Beispielen“ a „eine bestimmte Menge Argumenten“, na str. 19 „in Karlíks 

Modifizierten Valenztheorie“, na str. 20 „Das Bedeutung-Text-Model“ s jedním „l“, na str. 21 

„ein Verbs“, na str. 41 uprostřed chybí ve větě končící slovem „Hypotheke“ participium II 

plnovýznamového slovesa, kterým by byla uzavřena rámcová konstrukce atd. (Výčet není úplný).  

 Práce je ale jinak i po formální stránce zpracována kvalitně – za pozitivní zhodnocení stojí 

i pečlivá a přívětivá grafická úprava, svědčící o autorových zkušenostech při nakládání s texty.  

Autor prokázal své zkušenosti a rozhled i velmi kvalitním seznamem literatury. V tomto 

ohledu je potřeba vyzdvihnout to, že pokládal od samého počátku za samozřejmé zohlednit a 

přiměřeně zpracovat i poměrně rozsáhlou anglojazyčnou literaturu k tomuto syntaktickému 

tématu. 

 

Předkládanou práci tak při celkovém zhodnocení doporučuji bez výhrad k obhajobě. Autor 

postupoval při zpracování samostatně a prokázal, že je schopen vědecké práce. Jako hodnocení 

proto navrhuji „výborně“, přičemž celkový výsledek bude odvozen od průběhu obhajoby. 

 

V Praze 15. září 2013                                                  Vít Dovalil, Ph.D. 

 


