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Souvýskyt primárních předložek v soudobých publicistických textech 

 

Diplomantka se v práci zabývá slovosledným jevem, který už na sebe po několik desítiletí strhává 
vesměs kritickou pozornost jazykovědců: těsným sousedstvím dvou primárních předložek, 
z nichž každá patří k jinému substantivu. Tento jev podrobuje zatím výrazně nejrozsáhlejší 
analýze, a to syntakticko-sémantické, založené na datech z korpusu SYN2009PUB. 

V úvodních kapitolách autorka s oporou o odbornou bohemistickou literaturu stručně uvádí 
základní informace o předložkách, zejména vymezuje předložky primární (ve srovnání se 
seznamem L. Kroupové k nim počítá navíc čtyři předložky původem sice sekundární, ale staré 
a stabilizované), a o souvýskytu (těsném sousedství) slov patřících k témuž synsémantickému 
slovnímu druhu. Informace z mluvnic a statí jsou vybírány, prezentovány a řazeny tak, že se 
místy nefunkčně opakují a že ne vše, co se v práci píše, je přesné. Např. je přinejmenším velmi 
sporné, zda a i když je příklad souvýskytu tří spojek, a vzhledem k pro rozhodně není příklad 
souvýskytu tří předložek. Není také ideální doložit časově nespecifikovaný prézentní predikát je 
hodnocen negativně literaturou z let 1941 a 1944. Nepřesná tvrzení o odborné literatuře se 
objevují i v závěru, např. není pravda, že „výčet [primárních předložek] uvádí pouze Mluvnice 
současné češtiny“ (s. 74) – takový výčet podává i L. Kroupová a uvádí u něj i dlouhou řadu 
kritérií, podle nichž je možno předložky na primární a sekundární rozdělit. 

Další kapitola popisuje materiál a metodu práce. S jednou výjimkou postupovala diplomantka 
tak, že si vytvořila seznam všech potenciálních uspořádaných dvojic primárních předložek 
v češtině (1156 dvojic) a každou dvojici zadala do korpusového vyhledavače. Po ručním 
protřídění tak získala a analyzovala celkem 7234 dokladů. Počty dokladů každé z dvojic ukazuje 
tabulka; v závěru práce jsou pak údaje rozvedeny do tabulek pro jednotlivé syntakticko-
sémantické funkce. V užitečném oddílu ukazujícím, co vše autorka při třídění dokladů vyřadila, 
mi není jasné, proč vyřadila typ 13, což je podle mé interpretace příkladové věty překlep 
v jednom ze zúčastněných substantiv: v jiných případech totiž autorka mechanické chyby 
produktora započítávala (k tomu se vrátím později). 

Jádro práce tvoří popis vlastní autorčiny analýzy. Ta se týkala syntaktické funkce zapuštěné 
(vnitřní, anteponované) předložkové fráze. Autorka rozlišuje tři základní funkce: 1) funkci, 
kterou v obecných částech práce nazývá předmět, avšak kterou v jednotlivých analýzách bohužel 
zhusta označuje jako valenční; 2) funkci, kterou nazývá vsuvka a do níž podle ní patří i výrazy 
„blížící se částicím“; a 3) funkci adverbiální, u níž rozlišuje řadu sémantických typů. Pokud jde 
o „vsuvky“, souhlasím s autorkou, že se takové kategorii nelze vyhnout, ale současně že je to 
kategorie velmi heterogenní. Není však pravda, jak se píše na s. 70, že všechny vsuvky se 
vztahují k celé předložkové frázi (v pořadí se vztahuje k následující řadové číslovce). Rozdíl 
mezi vsuvkou a ostatními funkcemi není v tom, k čemu se vztahuje, nýbrž jak se k tomu 
vztahuje: mnohé vsuvky postojově komentují (to je ta „blízkost částicím“, např. s prominutím, 
v uvozovkách); dokonce myslím, že by stálo za to rozdělit všechny zapuštěné fráze na 
kondenzační a komentářové.    

Pokud jde o příslovečná určení, autorčinu analýzu bohužel notně poškozují chyby při určování 
jednotlivých druhů. Domnívám se např., že  

po formální stránce není způsob, 



osvobozený od civilizace není způsob, 
ve skutečnosti není místo, 
mezi trenéry neobvyklý (a mnoho analogických) není místo, 
odsouzený k sestupu/smrti není ani místo, ani způsob, 
na jedné straně není vůbec adverbiále, 
ze zákona povinný není zřetel, 
na diamanty bohatý není způsob, 
ke všemu odhodlaný není míra, 
z pohledu vítězů náročný/na pohled hladký/na první pohled nevinný etc. není podmínka, 
střílející z otočky není místo, 
na kroměřížské poměry početný  není místo, 
na současnou dobu neuvěřitelný není čas, 
volající po gólu není účel, 
přes 200 let starý není čas, 
do posledního místečka zaplněný není místo, 
ve futsalu nezvyklý není místo, 
koupený v dražbě není místo… 
 
Celkově tedy diplomantka určuje „navíc“ zejména místo, způsob a podmínku, a to na úkor 
zejména zřetele a předmětu. Dalším problémem analýzy, arci méně zkreslujícím, je 
započítávání evidentních, či alespoň velmi pravděpodobných mechanických chyb při editaci 
textu. Autorka takto hodnotí jediný doklad: bydlí v v Plzni aleji Svobody 60. O mechanickou 
chybu jde podle mě i ve větách: nezájem pro o projednání vyloučeného hráče; podle veličiny 
EPS se pak ze z výše uvedených společností dařilo nejlépe Merrill Lynch; byly pro v první lize 
Hradec na dlouhou dobu poslední; pracuje totiž v ve včera slavnostně otevřené továrně; dále 
patrně i ve větách, v nichž není žádná externí fráze (pokud ji autorka práce neopomněla 
uvést): jízdu na po celkem volné dálnici; tvrdí k ve včera otištěném rozhovoru; proti po 
zdařile sehraných kombinacích. O mechanické chybě je myslím nutno uvažovat jako o možné 
interpretaci i u zcela ojedinělého dokladu balíček s na pečení přísadami, i když si v tomto 
případě umím představit, že pro některé uživatele češtiny může být taková konstrukce 
přijatelná. 

Osobně bych vyřadil z analýzy i doklady, v nichž je druhá předložka součástí spřežky, která 
by podle platných PČP měla být psána zvlášť: bez mála, po výtce, na chlup, z gruntu. 
V několika případech je jedna ze započítaných předložek součástí víceslovné sekundární 
předložky: společně s, z hlediska, směrem k. 

V závěru práce diplomantka srovnává výsledky své analýzy s hypotézami, které si stanovila 
v úvodu. Bohužel není jasné, kde dané hypotézy pramení a o co se opírají; u jedné z nich 
autorka dokonce hned v úvodu odhaduje, že se asi nepotvrdí. První hypotéza se týkala 
souvýskytu dvou neslabičných předložek; takové souvýskyty autorka doložila, včetně 
dokladů, o nichž se myslím nemusíme obávat tvrdit, že jsou prakticky nevyslovitelné: střet 
s v protisměru jedoucím; u měst s v minulosti. (Mimo hypotézy a mimo explicitní zmínku 
zůstala otázka, zda se v těsném sousedství vyskytují i dvě stejné předložky: hledal-li jsem 
dobře, diplomantka doložila jeden souvýskyt do do a jeden na na.) Druhá hypotéza je 
formulována tak, že je autorčinou metodou netestovatelná: týká se totiž procesu produkce 
textu, kdežto korpusem autorka zkoumá toliko výsledný produkt. (Diplomantka hypotézu 
podle vlastních slov potvrzuje, a to pomocí stručné mně nesrozumitelné statistické analýzy.) 
Třetí hypotéza se týkala větněčlenské platnosti začleněných frází. Čtvrtou (podle mě 
nejzajímavější) hypotézu, totiž že zapuštěná fráze vždy rozvíjí (syntaktické) adjektivum, je-li 
adjektivum v externí frázi přítomno, má autorka za prokázanou. Vedlejším objektem analýzy 



a závěrečného zhodnocení byla též délka zapuštěné fráze: v drtivé většině jsou to dvě až tři 
slova, maximální počet je šest slov (ojedinělý doklad s jedenáctislovnou frází je 
nesrozumitelný, přílišná kondenzovanost vedla jeho autora k dalším syntaktickým chybám). 

Z autorčina materiálu by bylo možno učinit i další závěry, jmenovitě např. sestavit přehled 
nejčastějších kolokací vyskytujících se v zapuštěné frázi (např. u nás, v současnosti, 
v pohodě, ze zákona, na první pohled, o víkendu, do té doby, z poloviny, po sobě (jdoucí) aj.). 
Z příkladů se zdá, že centrální doménou sledovaného jevu je publicistika sportovní. 
K důkladnému popisu jevu by pak bylo třeba udělat výzkum nad rámec posuzované 
diplomové práce: a) neomezit se na předložky primární, b) sledovat daný jev v publicistice 
mluvené a všímat si např. kladení přízvuku (pravidlo, že jednoslabičná primární předložka na 
sebe bere přízvuk následujícího slova, nelze v daných spojeních dodržet), a zejména c) 
zkoumat AČV daných konstrukcí. V té souvislosti diplomantka parafrázuje (s. 20) „dilema“ 
S. Machové, podle něhož se pisatel může vyjádřit pomocí souvýskytu předložek (agentura 
změní specifikaci při pro ni nepředvídaných událostech), nebo porušit objektivní slovosled 
(agentura změní specifikaci při nepředvídaných událostech pro ni) – jenže ideální 
slovosledné řešení tohoto zdánlivého dilematu zní agentura změní specifikaci při událostech 
pro ni nepředvídaných, tzn. souvýskyt vhodnému AČV nenapomáhá. 

Diplomantka uvádí řadu citací odborné literatury, jejichž autoři souvýskyt předložek kritizují. 
Sama se však hodnocení náležitosti jevu vyhýbá. Rád bych takové hodnocení slyšel při 
obhajobě: např. jsou-li některé syntaktické či sémantické typy souvýskytu pro autorku 
přijatelnější, nebo naopak méně přijatelné než jiné. 

Diplomová práce Zuzany Komrskové splňuje nároky kladené na diplomové práce v ÚČJTK 
FF UK v Praze a může být podkladem k obhajobě. Enormní množství práce do ní vložené je 
však bohužel poněkud znehodnoceno chybami při analýze. Navrhuji práci hodnotit jako 
velmi dobrou. 

 

 

 

V Praze 27. května 2013              doc. Mgr. Robert ADAM, Ph.D. 

 


