
Oponentský posudek diplomové práce Jiřího Perglera „Distribuce a funkční využití stč. Reflexíva „sě““ 

Předložená diplomová práce se zaměřuje na užívání výrazu sě ve staré češtině. Autor se věnuje třem 

spíše gramatickým funkcím (akuzativní zájmennou, spontánnostní a deagentní) a stanovuje na 

základě analýzy dokladů jejich prototypické formální a významové rysy. Všímá si přitom také 

pomezních případů mezi první a druhou a druhou a třetí skupinou a porovnává staročeský stav 

s novočeským. Vzhledem k dosavadní nezpracovanosti dané problematiky přitom autor 

charakterizuje svou práci jako pilotní studii.  V závěru pak zmiňuje několik konkrétních návrhů, jak by 

se dané téma dalo rozvíjet, a mezi řádky bylo možné vyčíst, že se diplomant chystá v budoucnu 

některé z těchto návrhů realizovat.  

Mé poznámky k předložené práci jsou dílčí a u některých z nich mne spíše zajímá autorovo 

stanovisko, nelze je tedy chápat jako výtky: 

1. Poznámka k odborné literatuře. Autor se věnuje užívání sě ve staré češtině, přesto připomíná 

různé přístupy ke kategorizaci tohoto výrazu v synchronně orientovaných pracích. Alespoň za 

zmínku by stály práce L. Medové a A. Hudouskové, jež patří k těm (nej)novějším a 

nejrozsáhlejším (ač třeba teoreticky zcela jinak ukotveným). 

2. Poznámka k teoretickému pozadí práce. Diplomant pracuje s teorií prototypů, přičemž 

prototypy vymezuje na základě generalizace úzu a stanovuje klíčové rysy vymezených 

kategorií. Jeho východiska a metoda přitom odpovídají teorii a postupům konstrukční 

gramatiky (event. některých jiných soudobých funkčních přístupů), aniž by se však v práci 

autor explicitně tímto teoretickým přístupem zabýval. Toto rozhodnutí bylo patrně vědomé a 

nese s sebou některé osvobozující výhody. Domnívám se však, že to zároveň s sebou může 

nést úskalí spjatá s nesdílenými předpoklady. Diachronní bohemistika je dosud primárně 

strukturalistická a má své zavedené pohledy na kategorizaci v gramatice a lexikální 

sémantice, na centrum a periferii v jazykovém systému a ve slovní zásobě. Jsem přesvědčena, 

že by bylo velmi užitečné, kdyby autor stručně, ale explicitně pojednal o tom, v čem se liší 

jeho funkční prototypy od dichotomie centrum a periferie, v čem je jeho postup kompatibilní 

a v čem nikoliv s tradičními metodami diachronní bohemistiky, jak moc „kontinuální“ je jeho 

gramaticko-lexikální kontinuum (například: přihlašuje se tím k předpokladu obvyklému 

v kognitivní a konstrukční lingvistice, že procesy v gramatice a lexikonu jsou stejného druhu, 

takže nějaká diskrétní kategorizace obou domén je neadekvátní až zbytečná?). Chápu, proč 

se mohl autor chtít vyhnout těmto specifikacím. Ostatně poučený čtenář se může všeho 

potřebného dovtípit například ve vlastním provedení analýzy. Avšak s tímto postupem nelze 

zcela souhlasit – autor svým textem vstupuje do nějakého kontextu a musí doložit 

ukotvenost své teorie a metodologie v dosavadním výzkumu (ať už tak, že na něj naváže, 

nebo jej kriticky odmítne a navrhne své vlastní řešení) a také promítnout stav poznání ve 

svém oboru do explicitnosti popisu svých východisek. Doporučovala bych proto autorovi, aby 

alespoň při zveřejnění výsledků svého výzkumu (jež předpokládám) opětovně zvážil, nakolik 

otevřeně bude definovat svá teoretická stanoviska. 

3. Poznámka k terminologii. Zajímalo by mne, z jakého důvodu autor zvolil pro neagentní funkci, 

která nejčastěji popisuje neagentní změnu stavu, termín spontánnostní, proč mu připadá 

jako nejvýhodnější. Nezvažoval třeba i jiné termíny, například ze synchronní syntaxe 

neagentní či inchoativní? 



4. Poznámka k analýze. Zajímalo by mne, zda autor na základě pilotní studie může stanovit roli 

reciprocity ve vymezení tří sledovaných funkcí, resp. nakolik jednoznačně předpokládá, že je 

spjata pouze s doklady akuzativního sě (viz shrnutí prototypických vlastností na str. 106). 

Chápe tedy reciprocitu jako „podřízený“ distinktivní rys, který není na stejné úrovni jako tři 

vymezené funkce? 

Diplomová práce Jiřího Perglera beze všech pochyb splňuje požadavky kladené na závěrečné práce, a 

proto ji s navrhovaným hodnocením výborně doporučuji k obhajobě. 
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