
Vedoucovský posudek bakalářské práce Anny Zavadilové 

Konkurence adjektivních sufixů -ný a -telný v současné češtině 

 

Práce Anny Zavadilové je věnována dílčímu materiálovému výzkumu adjektiv vyjadřujících potenciální 

zasažení dějem (nikoli „adjektiv zasažených dějem“, jak se píše v abstraktu). V teoretické části práce 

její autorka vymezuje adjektiva, pojednává o jejich tvoření a poté rekapituluje, co píší mluvnické 

příručky o tvoření adjektiv vyjadřujících potenciální zasažení dějem. Autorčin výklad je z velké části 

složen z přímých citací, z nichž některé zabírají neúnosné dvě, nebo dokonce tři strany (srov. citát na 

s. 16–19). V autorských pasážích místy dochází k nepřesným formulacím („Adjektivní sufix -ný bývá 

podle Šmilauera odvozen ze základních kmenů…“, s. 19), nevhodný je i způsob odkazování na některé 

odborné prameny (např. opakované uvádění neúplného názvu PMČ jako „Příruční mluvnice“). 

Stěžejní částí posuzované bakalářské práce je však praktický korpusový a internetový výzkum. Výběr 

analyzovaného materiálu je podle mého názoru pečlivý a opodstatněný: z množiny adjektiv 

vyjadřujících potenciální zasažení dějem autorka nakonec vybrala 26 dvojic/trojic adjektiv (jinými 

slovy adjektiva od 26 tranzitivních sloves/vidových párů) s obecným slovotvorným významem 

,takový, který nemůže být + příč. trp.‘; stranou ponechala – a to je třeba mít na paměti – valnou 

většinu adjektiv, u nichž v příslušném významu neexistuje varianta zakončená sufixem -ný. K výběru jí 

posloužily jednak mluvnice a slovotvorné publikace, z nichž použila příkladová adjektiva, jednak 

retrográdní slovník. Výsledky hrubého výběru pak autorka ověřovala ve SSJČ.  

Oněch 26 dvojic (někdy trojic) adjektiv poté autorka práce vyhledávala v korpuse psané češtiny 

(v práci bohužel není specifikováno, ve kterém z psaných korpusů ČNK) a poté pomocí vyhledavače 

Google i na internetu. Sledovala přitom zejména žánrové rozložení, obvyklé kolokace a význam. 

Výsledky výzkumu nakonec ve zvláštních kapitolách shrnula a stručně zhodnotila; interpretace 

výsledků by však mohla být hlubší a přesnější. 

Autorčin výzkum (připomeňme, že v zásadě zkoumala adjektiva se sufixem -ný a sledovala, zda/do 

jaké míry jim konkurují varianty na -telný) v zásadě dospěl k následujícím zjištěním: 

1) Žádná dvojice adjektiv, jejichž frekvence by při témže významu byla srovnatelná, neexistuje (snad 

s výjimkou neodlučný/neodlučitelný, z nichž obě varianty však mají velmi nízkou absolutní četnost), 

vždy jedna z variant výrazně (několika-, až mnohonásobně) převládá: v několika málo případech je 

varianta -ný zjevně na ústupu a zastarává, většinou se však drží jako převládající. 

2) U řady dvojic/trojic došlo nebo dochází do značné míry k významovému rozlišení. Prakticky vždy 

přitom jde o rozdíl vyplývající z polysémie fundujícího slovesa, přičemž sufix -telný se vztahuje 

k významům konkrétnějším, fyzickým, kdežto sufix -ný k významům abstraktním, přeneseným; někdy 

se dokonce oslabuje sémantický vztah adjektiva k základovému slovesu (to platí o adjektivu 

nevýslovný, jehož význam je už ve SSJČ vymezen odlišně od nevyslovitelný). Platí to např. 

o adjektivech od sloves dostihnout, odložit, rozloučit, rozpustit, unést, zlomit aj. Výjimkou je dvojice 

nepitný (,takový, který nelze pít, protože by to bylo zdraví nebezpečné‘) × nepitelný (,takový, který 

nelze pít, protože není chutný‘). 



3) Spíš ojediněle se členy dvojice liší syntaktickými vlastnostmi. Rovněž rozdíl v převažujícím 

funkčněstylovém zařazení členů dvojic je spíše výjimečný a je pouze doprovodným jevem sémantické 

diferenciace. 

4) Odborný styl je u sledovaných adjektiv (tzn. u adjektiv s převládající variantou -ný) zastoupen 

nejméně, což poněkud zpochybňuje opakující se tvrzení odborných publikací (předkorpusových), že 

typickou oblastí výskytu sufixu -ný je terminologie. 

Nad čísly označujícími počet výskytů např. u dvojice neúprosný/neuprositelný (v korpusu 5099 : 0, na 

internetu cca 470 000 : 469, tzn. zhruba 1000 : 1) pak čtenáři posuzované práce napadá otázka, co 

vede pisatele k užití druhé jmenované varianty, resp. zda jde o jedince se smyslem pro jazykový 

systém, avšak bez elementárního smyslu pro úzus. Pozoruhodné je dále autorčino nečekané zjištění, 

že novější, zatím zpravidla výrazně méně časté konkurenční varianty se sufixem -telný  mají ve vztahu 

k variantě na -ný větší poměrnou frekvenci v korpusu než na internetu, neboli že výrazně méně 

obvyklé varianty se objevují častěji v korigovaných než v nekorigovaných textech. 

Po stránce formální nese práce zřetelné stopy chvatu, v němž vznikala: obsahuje překlepy a řadu 

chyb ve shodě (zejm. typu „některé přídavné jména“, s. 41). Předložená práce podle mého názoru 

může být předložena k obhajobě, avšak vzhledem k formálním chybám, přetíženosti teoretické části 

citáty a nedostatečné interpretaci výsledků výzkumu navrhuji hodnotit ji známkou dobře. 
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