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Předložená práce vznikala delší dobu. Jejím materiálovým základem bylo zpracování 500 

hesel, během něhož diplomand nabyl značných zkušeností. Téma, které bylo pak stanoveno, 

nepatří k nejsnazším, protože zachycení kolokability slova je při slovníkovém zpracování 

procesem, kdy je třeba zvažovat celou řadu úhlů pozorování: Tak je tomu s  podchycováním 

víceslovných jednotek ale vždy. 

Práce, která je značně rozsáhlá, svědčí o velkém úsilí, píli  a analytických schopnostech 

autora. Je přehledně  a logicky členěna, oceňuji též dílčí shrnutí. Postupuje od vymezení 

pojmů gramatických a lexikologických (adjektivum jako slovní druh, typy víceslovných 

konstrukcí, kookurence, koligace, kolokace a frazém) k vymezení lexikografických termínů: 

vysvětluje pojmy mikrostruktura, a makrostruktura. Zvláště se soustředí na podobu 

mikrostruktury a strukturaci významu. 

Poté již autor začíná s představením díla, pro které jsou zpracované inputy určeny, tematizuje 

řadu principů, jimiž se řídí vznikající německo-česká lexikální databáze (výstavba rastru) a 

konstatuje deficity, které lze nalézt ve stávajících  lexikografických dílech. Problémy 

kolokability a strukturace významu pak dokládá na podrobné analýze 5 adjektiv, jejichž 

zpracování v několika slovnících také kriticky komentuje. 

Následuje podrobná analýza 15 vybraných adjektiv, která jsou specifická co se jejich původu, 

stylistické či gramatické charakteristiky (cizí slovo, přejímka, syntax, valence atd.) týče. 

Čtenáři se tak dostává bližšího pohledu do složitosti fáze, kdy a. se obezřetně vyhodnocuje 

frekvence, koheze, kookurence a kolokabilita na základě korpusových zdrojů (CCDB, 

DeReKo),  b. se prozkoumává typická syntaktická charakteristika adjektiv (atributivní, 

adverbiální a predikativní pozice) a c. volí vhodné doklady, d. zvažuje překlad a výběr 

ekvivalentů a konečně e. se reflektuje variabilita zpracování prizmatem didaktického aspektu, 

tj. s ohledem na adresáta díla: dochází k dilematům, co upřednostnit. Autor s ohledem na svou 

praxi s tvořením heslových statí se moudře staví za to, aby se výsledky automatických analýz 

posuzovaly opatrně, a to vzhledem k funkci, kterou získaná data mají pro cílového uživatele. 

A tak se jádrem práce stává analýza slov, jejichž slovníkové zpracování může mít vícero 

podob vzhledem k parametrům, které je třeba relativizovat: třídění významu dle DUW je 

porovnáno s vytvořeným inputem dvojího provedení, v němž hraje hlavní roli buď frekvence, 

nebo syntax. Jednotlivé podkapitolky jsou ještě komentovány. Shrnutí na str. 162nn. pak 

poskytuje přehledně typologii zpracovávaných problémů a dokládá, kterých zpracovávaných 

slov se problémy týkají). V závěru najdeme přehled typů víceslovných konstrukcí s příklady. 



Je výborné, že se autor dává inspirovat Siepmannem a nezužuje problematiku kolokací jen na 

užší hausmannovské vidění. Kolokace nelze vydělit např. z pragmatiky a je třeba zvážit, jak 

kolokaci uvést, aby splnila svůj didaktický účel: bez kontextualizace toto není dost dobře 

možné. Autor správně poznamenává, že právě zde je ještě co zkoumat a zlepšovat. 

Z poctivé analýzy pak vychází celá řada kriticky poromyšlených doporučení pro 

mikrostrukturu, v níž se protíná kookurenční rovina a syntax. Správně zmiňuje i poměrně 

nový originální příspěvek, který přichází s uplatněním kolokací pro dvojjazyčné slovníky 

(Baschewa 2007). Závěrem uvádí přednosti elektronického slovníku, kde se otevírá celá řada 

možností pro propojení s externími zdroji dat (např. korpusy a jinými elektr. slovníky) a 

existuje i šance inovovat layout. Kapitolu uzavírá přehled zpracovaných vstupů a jejich 

databázové náhledy. 

Práce je psána nadprůměrnou němčinou, i když jsou v ní občas některé formulační 

neobratnosti.  Není prostá ani jiných nepřesností (zjednodušených formulací – např. tvrzení o 

syntaktických pozicích participií na str. 14). Jsem si jista, že s odstupem času by autor sám 

vypracoval podrobněji i pasáž o valenci a  nevycházel přitom jen z dnes již klasických děl, jež 

zná ze studia. Pro potřeby tohoto elaborátu podchytil ale vše podstatné, což se týká i ostatních 

kapitol. 

Autor dokázal, že je schopen jen s malou pomocí vytvořit smysluplný a logicky vybudovaný 

celek, který imponuje množstvím zpracovaného materiálu. Dokázal nastudovat nové prameny 

a samostatně zvážit jejich přínos. Nemohu nezmínit jeho talent, který při slovníkové práci 

mnohokrát prokázal a také upřímný zájem, jehož si velmi cením. 

Navrhuji, aby byl z celého textu, hlavně ale pak z analýz zpracován text pro publikaci ve 

formě článku. Ročenka Kruhu moderních filologů tento příspěvek uvítá. 

Přes drobné výhrady, které jsem vyznačila v textu, velmi ráda doporučuji tuto práci 

k obhajobě. Její výsledek bude stanoven dle jejího průběhu. 
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