
Posudek vedoucí na diplomovou práci Zuzany Komrskové „Souvýskyt primárních předložek 

v soudobých publicistických textech“ 

Zuzana Komrsková se ve své diplomové práci zabývá korpusovým výzkumem takových 

syntaktických struktur, které vnořením jedné fráze  do jiné umožňují výskyt dvou primárních 

předložek vedle sebe (např. vyjádření k dle delegáta oprávněné námitce hostů, vedl nad do 

té doby druhým Kláštercem). Tyto předložky spolu přitom netvoří syntaktický konstituent. 

Vycházejíc z předpokladu, že tento jev bude dominantní zejména v publicistických textech, 

se autorka zaměřuje v psaných korpusech Českého národního korpusu právě na tento typ 

textů. Cíle autorčina výzkumu jsou primárně deskriptivní: klade si za cíl na dosud 

nejrozsáhlejším materiálu co do počtu předložek i analyzovaných dokladů zjistit, jak se daná 

konstrukce používá a jaké jsou její typické rysy; nevěnuje se tedy hodnocení daného jevu, 

třebaže v rámci teoretické části práce představuje i studie takto orientované. Při analýze se 

zaměřuje na popis typické struktury tohoto jevu, na rozvrstvení daného jevu u jednotlivých 

předložek a jejich kombinací, na určení větněčlenské funkce, kterou plní zanořená 

anteponovaná předložková fráze, a na délku zanořené fráze ve vztahu ke strukturně 

srovnatelným předložkovým frázím, jež nejsou  anteponovány. Výzkum předložený v této 

práci přináší relevantní výsledky a zároveň pobízí ke kladení otázek dalších, které by bylo 

možné prostřednictvím takto zpracovaného materiálu zodpovědět. Některá zjištění jsou zde 

poprvé potvrzena kvantitativně (například předpoklad, že konsonantické primární předložky 

se spolu obtížně kombinují), některá jsou reflektována vůbec poprvé – za nejzávažnější 

považuji to, jak moc je souvýskyt dvou předložek svázán s výskytem adjektiva (nejen 

verbálního) v zanořené anteponované frázi – kondenzační charakter anteponované fráze by 

si zasloužil další pozornosti. A dalším rysem, který by bylo vhodné v budoucnu více 

prozkoumat, je vliv aktuálního členění při konstrukci podobných frází. Bylo by proto záslužné, 

kdyby se autorka rozhodla do budoucna toto téma neopouštět a dále jej rozpracovávat. 

Prosila bych autorku, aby se během obhajoby vyjádřila k následujícím připomínkám: 

1. Jednou ze skupin anteponované předložkové fráze, kterou autorka vyčleňuje, jsou 

vsuvky (vedle příslovečných určení a předmětů). Tato skupina je heterogenní a 

autorka jí nevěnuje příliš velkou pozornost. Velmi jsem ocenila autorčin nesouhlas s 

Novotnou a Čermákem v tom, že všechny anteponované předložkové fráze nemají 

(a)syntaktickou platnost vsuvky. Přesto bych byla ráda, kdyby diplomantka při 

obhajobě tuto skupinu vsuvek blíže popsala, popřípadě dále rozčlenila. Zajímalo by 

mne, jaké funkční podskupiny v ní nachází a zda mají nějaký společný rys, který z nich 

dělá jednu kategorii, nebo zda má v její práci skupina „vsuvek“ pouze povahu skupiny 

zbytkové, tedy zahrnující prvky, jež nenáleží k dalším dvěma jasně vymezeným 

skupinám. (Ani tato varianta by nebyla zapovězená, jen by z ní vyplývalo, že 

v následném výzkumu se tato skupina rozdělí do samostatných a funkčně rozlišených 

skupin.) 



2. Autorka se snaží zjišťovat tendence v sémantické distribuci souvýskytu předložek u 

jednotlivých předložkových lemmat, a to prostřednictvím určování větněčlenského 

typu u anteponované zanořené fráze. Je zřejmé, že objem dat, který autorka 

zpracovávala, byl vysoký a je známo, že klasifikací příslovečných určení je vzhledem 

k primárně sémantické povaze tohoto třídění vícero. I s ohledem na tyto dvě 

skutečnosti však v práci místy nacházíme překvapivá přiřazení předložkových frází ke 

kategoriím, u nichž není zřejmé, zda vznikla z nepozornosti, omylem, nebo byla 

autorčiným vědomým, třebaže nečekaným záměrem. Patrně o pochybení se jedná 

tam, kde autorka jako volná příslovečná doplnění určuje doplnění předmětová, daná 

valenčním rámcem slovesa, který přechází k adjektivní kondenzaci (viz např. 

osvobozený od, odsouzený k). Zde by nejspíše pomohla revize analýzy s oporou např. 

o VALLEX 2.6. U některých dokladů příslovečných určení však není zřejmé, proč je 

autorka přiřadila k daným typům, zda při tomto určování uplatňovala nějaká 

systematická kritéria: Proč se například spojení ze zákona systematicky určuje jako 

zřetel? Zdá se mi také, že při určování příslovečného určení místa operuje autorka 

s nějakým kritériem abstraktního prostoru vymezeného společenstvím lidí – viz časté 

spojení s předložkou mezi, např. reakce na mezi českými pivaři přece jen neobvyklé 

balení). Zajímalo by mne, jestli v tomto ohledu autorku nějak ovlivnila (v podstatě 

kognitivní) studie Konečné o sémantice prostorových vztahů u předložek, kterou 

autorka v teoretické části cituje. Toto spojení mne napadá z toho důvodu, že nápadně 

často autorka určuje PU místa např. namísto způsobu nebo zřetele. Není jistě nutné 

trvat na určování větných členů zcela v souladu např. s Příruční mluvnicí češtiny nebo 

jinou současnou příručkou, zejména u hraničních jevů, ale domnívám se, že když 

autorka zvolí odlišnou strategii, měla by mít definována kritéria klasifikace, jež by 

měla být v práci explicitně zmíněna. Proto prosím o autorčino stanovisko k této 

problematice během obhajoby. 

3. Diplomová práce je po stránce metodologické velmi pečlivá. Autorka se velmi dobře 

orientuje v možnostech a mezích výstavby a prohledávání českých korpusů, v práci 

postupuje způsobem odpovídajícím metodologii standardních korpusových výzkumů.  

Z tohoto hlediska lze však vznést drobnou námitku proti formulaci druhé hypotézy na 

s. 9 – hypotéza, kterou diplomantka ve skutečnosti testuje, musí nutně mít znění 

méně dynamické a více zaměřené na distribuci již realizovaných korpusových dat. 

Prosím proto diplomantku, aby při obhajobě druhou hypotézu adekvátně 

přeformulovala. 

Diplomová práce Zuzany Komrskové svým zpracováním rozhodně naplňuje požadavky 

kladené na závěrečné práce, a proto ji ráda doporučuji k obhajobě. Vyzdvihla bych zejména 

její příkladné metodologické zpracování. Jsem si vědoma omylů, jichž se autorka při relativně 

velkém objemu analyzovaných dat místy dopustila při určování větněčlenských funkcí 

předložkových frází. Přesto při zvážení dalších kvalit práce navrhuji v případě přesvědčivého 

průběhu obhajoby celkové hodnocení výborně. 
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