
Posudek vedoucí na diplomovou práci Aleny Poncarové „Pozice antecedentu zájmena třetí osoby: 

tendence v současné češtině“ 

 

Alena Poncarová se ve své diplomové práci věnuje tématu z oblasti koreferenčních vztahů, a to 

tématu přesně a konkrétně vymezenému, jak ukazuje název i zadání práce – tato první přednost 

prolíná celým textem práce. Předmětem práce jsou koreferenční vztahy vyjadřované zájmenem třetí 

osoby a jeho antecendentem a tendence k navazování v různých strukturních a diskurzních 

kontextech. Tuto výzkumnou otázku autorka ověřuje jednak na korpusovém materiále pocházejícím 

z Pražského závislostního korpusu, v němž jsou anotovány koreferenční vztahy, jednak pomocí 

vlastního empirického výzkumu. V teoretické části se autorka věnuje představení základních termínů 

relevantních pro její výzkum (zejména z pojmové oblasti koreference a aktuálního členění; viz 

kapitola 2) a výběrově dosavadních přístupů ke zkoumané problematice (kapitola 4). Kapitola druhá 

mi z celé práce připadá jako nejméně povedená – autorka se věnuje poměrně detailnímu vymezení 

relativně základních pojmů např. z oblasti aktuálního členění nebo větných členů (vymezení podmětu 

a předmětu); je přitom zřejmé, že čtenář-zájemce o takto specializované téma bude s danými 

základními definicemi seznámen, a nebude tedy potřebovat takto podrobné vymezení, naopak by jej 

možná zajímal pohled odborné literatury na hraniční jevy v daných kategoriích, problematické 

případy apod., pokud by podle autorky byly relevantní pro její výzkum (což není u všech termínů zcela 

jisté) – zdá se mi tedy, že tato část nakonec mohla být zpracována mnohem stručněji s ohledem na 

pravděpodobného čtenáře. Kapitola 3 by mohla explicitněji dávat najevo (například již názvem 

kapitoly), že pojednává o vybraných dosavadních přístupech – autorka se výrazněji věnuje pouze 

Danešovi a Zimové a z dostupných zahraničních přístupů pojednává o teorii centeringu.  

Autorčin výzkum je představen v kapitole 4. (Antecedent zájmena třetí osoby) a je podán velmi 

přehledně, je proveden příkladně (včetně určité formy předvýzkumu a prezentace výsledků i se 

statistickým vyhodnocením). Domnívám se, že autorka si rozumně poradila i s tím úskalím, že 

předvýzkum založený na hodnocení přijatelnosti poskytl nejasné nebo komplikované výsledky (což je 

zcela běžné). Oceňuji také to, že autorka při vyhodnocování nehledí pouze na kvantitativní údaje, ale 

vnímá i vliv konkrétního lexikálního obsazení – zde by do budoucna bylo vhodné pokusit se o hlubší 

interpretaci toho, proč konkrétní lexikální obsazení vede k určitým výsledkům – je to dáno 

idiosynkratickými vlastnostmi lexémů, nebo dané lexémy náležejí k sémantické nebo strukturní třídě 

vymezené určitými vlastnostmi, která se chová systematicky jinak? Tento a podobné dotazy by mohly 

být autorce podkladem pro přípravu budoucí replikace výzkumu a jeho rozšíření, jež je jistě žádoucí a 

doufám i plánované. Nakonec si dovolím vyzdvihnout závěr práce, jenž se kromě shrnutí výzkumu 

věnuje několika konkrétním zajímavým aspektům spjatým s provedeným výzkumem, aniž by se 

banálně opakovalo již jednou řečené. 

Po formální stránce je diplomová práce zpracována pečlivě včetně ukázkově zpracovaných 

doplňkových materiálů (např. seznamů tabulek a schémat, všech příloh ad.), nedostatky jsou drobné 

a s ohledem na rozsah textu přijatelné. 

Diplomová práce Aleny Poncarová je jistě vhodným podkladem k obhajobě. Navrhuji hodnotit ji 

známkou výborně. Zároveň bych ji ve shodě s konzultantkou práce mgr. Jínovou ráda doporučila coby 

vhodný podklad pro rigorózní řízení. Zejména části věnované představení teorie centeringu a 

empirickému výzkumu bych doporučila přepracovat do studie určené k publikaci. 
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