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Konkurence adjektivních sufixů -ný a -telný v současné češtině 

 

Bakalářská práce Anny Zavadilové se zabývá relačními adjektivy zakončenými na -ný a -telný, která 

vyjadřují potenciální zasažení dějem, například nedostižný – nedostižitelný. V korpusovém a 

internetovém výzkumu, jenž je jádrem práce, autorka u 26 adjektivních dvojic v negativní variantě 

(resp. ojediněle i trojic) sleduje jejich konkurenci v současné češtině, a to z hlediska frekvence, 

sémantických vlastností (dokládaných na kolokacích) a funkčněstylové platnosti. Výstupem práce je 

pokus o formulaci obecných tendencí v konkurenci obou prostředků, například zjištění, že obě 

podoby se nacházejí primárně v publicistickém stylu, nebo poznatek, že adjektiva se stejným 

základem bývají výrazně různě frekvenčně zastoupena, přičemž obvyklá je preference adjektiv na -ný. 

Téma práce považuji za dobře vymezené pro bakalářskou práci a domnívám se, že jeho jasné zadání 

umožnilo autorce budovat svůj výzkum i text logicky a smysluplně. Přesto mám k provedení výzkumu 

i jeho textovému zpracování následující připomínky: 

- Nezdá se mi nejvhodnější (a rozhodně to nebývá v odborném diskurzu standardem) do 

abstraktu práce vypisovat všech 26 zkoumaných dvojic; místo toho by bylo možné 

v abstraktu odhalit více o metodologii provedeného výzkumu a zejména o jeho výsledcích. 

- Už od úvodu práce by autorka měla více zdůrazňovat, že sledovala pouze negativní varianty 

daných adjektiv – její rozhodnutí je vzhledem k objemu celkového materiálu (60 dvojic) 

pochopitelné, nicméně čtenář je překvapen tím, že takto zásadní informaci se explicitně 

dozvídá až na začátku praktické části práce. 

- V teoretické části práce, která pojednává o vymezení adjektiv a jejich slovotvorbě, se autorka 

spokojila s nepříliš „autorským“ řešením doslovných citací z mluvnických příruček a dalších 

odborných publikací. Z toho důvodu není zřejmé, nakolik ovládá schopnost parafráze 

odborné literatury a syntézy informací z více zdrojů. Zároveň místy nestandardně odkazuje 

na odbornou literaturu (k PMČ odkazuje jako k Příruční mluvnici, u Mluvnice současné 

češtiny přisuzuje autorství pouze V. Cvrčkovi a nikoliv celému autorskému kolektivu). 

- V praktické části autorka nedostatečně charakterizuje provedený korpusový výzkum: není 

uvedeno, jaký korpus psané češtiny autorka použila; není zřejmé, zda hledala v programu 

Bonito, nebo internetovém vyhledávači NoSketchEngine, jak vypadal dotaz, resp. 

konkordanční stránka ve vyhledávači, a zejména jak autorka filtrovala pozitivní a negativní 

varianty adjektiv, když psané korpusy češtiny lemmatizují adjektiva v pozitivní i negativní 

variantě dohromady. (Předpokládám samozřejmě, že autorka pracovala s plnými 

paradigmaty adjektiv, nikoliv jen s prvními pády singuláru maskulina.) Prosím autorku, aby u 

obhajoby tyto informace o výzkumu doplnila. 

- Interpretace výsledků výzkumu působí poněkud bezradně; autorka se od deskriptivních částí 

3.2 a 3.3 k postižení obecných jevů a jejich vysvětlení dostává jen s obtížemi; interpretaci by 

bylo možné prohloubit například pátráním po korelačních vztazích mezi frekvenční distribucí 

a sémantikou daného adjektiva, resp. dvojice, tj. například stejností/růzností významu obou 

výrazů v konkurenčním páru, kolokačních preferencí výrazů v páru, ale i frekvenčně 

srovnatelných dvojic mezi sebou apod. Vzhledem k tomu, že zjištění stylové platnosti 

nepřineslo nějaké výrazné výsledky by právě zkoumání vztahu mezi frekvencí a sémantikou 



daných dvojic mohlo přinést nějaké obecnější nové informace o tomto subsystému. (A pokud 

by se u potenciálních korelací ještě zjišťovala statistická významnost, bylo by to vynikající.)  

Celkově výzkum v práci Anny Zavadilové hodnotím tak, že to, co autorka v rámci výzkumu popisuje, je 

provedeno pozorně a pečlivě; nicméně některé zásadní aspekty, které náleží k dobře provedenému 

korpusovému výzkumu (podrobný popis metodologie, promyšlenější vyhodnocení získaného 

materiálu), zde chybějí. 

Pokud jde o formální stránku práce, je patrné, že autorka věnovala značné úsilí tomu, aby práce byla 

zpracována pečlivě.  Tento dojem kazí některé opakující se nedostatky, nejčetněji v gramatické 

shodě.  

Bakalářská práce Anny Zavadilové splňuje požadavky kladené na bakalářské práce, a proto ji 

doporučuji k obhajobě. Teoretická část práce, která není přesvědčivým důkazem o autorčině tvůrčím 

zacházení s odbornými zdroji, a chybějící rysy praktické části mě však bohužel vedou k návrhu 

hodnocení dobře. 
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