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Autorka pro svou práci zvolila téma nepochybně velmi zajímavé, o němž navíc máme 

v současné češtině spíše jen intuitivní poznatky: Věnuje se vybranému typu navazování 

koreferenčních vztahů v (českém) textu, a to z hlediska příjemce komunikátu a s ohledem na 

faktory aktuálního členění věty a větněčlenskou platnost prvku, k němuž zkoumaný prvek 

(zájmeno) odkazuje. Práce přináší řadu podnětných poznatků o zkoumaném tématu a zvolené 

metodologii výzkumu.  

V úvodních částech autorka shrnuje poznatky základních českých teorií týkajících se 

koreference a vybrané teorie zahraniční (teorie centeringu), již se ve své práci rozhodla 

využít. Na těchto částech oceňuji, že autorka dokázala nejen v přiměřeném rozsahu 

sumarizovat základní literaturu, ale také ji kriticky zhodnotit. Podařilo se jí též systematicky a 

přehledně vyložit a usouvztažnit základní termíny, jejichž pojetí je u různých autorů a v rámci 

různých teorií nejednotné.   

Autorka jasně formuluje testované hypotézy a pro jejich testování volí dva způsoby 

zkoumání – korpusový a dotazníkový výzkum; tuto volbu hodnotím kladně. V rámci 

korpusového výzkumu autorka vhodně zvolila korpus PDT a volbu patřičně zdůvodnila.  

Dotazníkový výzkum je pečlivě a detailně popsán, včetně popisu procesu testování 

přijatelnosti položek, sestavování variant dotazníků atd. Případní zájemci tak mají možnost 

výzkum snadno opakovat. V detailním popisu bych ocenila ještě alespoň rámcovou informaci 

o respondentech dotazníkového výzkumu (je uvedeno jen, že jde o rodilé mluvčí češtiny). 

Výsledky obou výzkumů jsou jasně vztaženy ke stanoveným hypotézám a vhodně 

prodiskutovány.    

K práci nemám zásadní připomínky, spíše jen doporučující poznámky a také několik 

dotazů, k nimž mě posuzovaná práce inspirovala (to, že je práce inspirativní, je rozhodně 

jejím kladem): 

- S ohledem na převládající tradici české lingvistiky mohlo být v rámci pečlivého 

úvodního výkladu ještě vysvětleno několik termínů spojených spíše s tradicí transformačně-

generativní, především termín jmenná fráze (NP). 

- Již v názvu práce je patrná jistá terminologická potíž spojená se zkoumaným 

tématem. – Autorka hovoří o antecedentech zájmena třetí osoby a zabývá se zájmeny dvojího 

druhu (jednak zájmeny osobními pro 3. osobu, jednak zájmeny přivlastňovacími, též pro 3. 

osobu). Každý z uvedených typů je však ve zkoumaných strukturách v trochu jiné syntaktické 

pozici. Zatímco osobní zájmena jsou v podmětu či předmětu (a jsou-li v podmětu, pak mají 

typicky podobu nulovou, v „tradičním“ pojetí nevyjádřeného podmětu), zájmena 

přivlastňovací jsou však v tradičním pojetí v pozici přívlastku. Nabízí se též otázka, nakolik je 

jisté že tento rozdíl nemá vliv na koreferenční vztahy. 

- Mohlo být explicitněji uvedeno, co je míněno vyšší mírou koherence (s. 53), a také 

explicitně vysvětleny termíny kontraindexace a kontraspecifikace (s. 58). Pokud autorka užila 

ke statistickému zpracování určitý program, mělo by být v textu práce uvedeno, o který 

program šlo. 

- Autorka v práci několikrát uvádí, že některé odchylky ve výsledcích souvisejí 

s lexikálním obsazením – pokládala bych za zajímavé (i když by šlo o odchylku od zvoleného 

exaktně založeného přístupu), kdyby autorka k této otázce uvedla něco více, např. i na úrovni 

konkrétních položek dotazníku, u nichž tento vliv předpokládá.  

- Na s. 32 je uvedeno, že „Rozlišování přímého a nepřímého předmětu nemá vliv na 

navazování vztahů v textu…“ Je tomu opravdu tak, nebo by bylo vhodné tuto otázku blíže 

prozkoumat?  (Bylo by možné zvažovat příklady typu Otec dal dětem bílé myšky. Vypadaly 



zdravě popř. Babičky daly dětem bílé myšky. Vypadaly zdravě / Poděkovaly jim / Štítily se jich 

aj.?) 

Práce je přehledně strukturována, formulační či pravopisné nedostatky jsou jen 

ojedinělé (např. interpunkce na s. 72, 58, 59; na s. 55 autorka odkazuje na pozn. 52, má patrně 

být 42; za nepříliš vhodnou pokládám formulaci, že referent a denotát jsou „vztah“ na s. 14).  

  

Práce rozhodně splňuje požadavky kladené na práce diplomové, ráda ji doporučuji 

k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně. 
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