
 v obsahu práce mezi oddílem 4.2 Pronominalita (s. 46) a oddílem 4.4 Číslo (s. 51) 

chybí pododdíl 4.2.1 Prorazit (s. 48), oddíl 4.3 Komplexnost fráze (s. 49) a pododdíl 

4.3.1. Vyjadřování druhého doplnění (s. 49) 

 v seznamu zkratek chybí: DVS – dvourovinná valenční syntax; KZ – kontextová 

zapojenost; LFG – lexikálně funkční gramatika; LSK – lexikálně-sémantické 

konverze; MČ3 – Mluvnice češtiny 3; PSJČ – Příruční slovník jazyka českého 

 s. 10, pozn. 4: místo „Dostupné z: <http://tvt2010.avcr.cz/Souteze/kvizy/ujc-2>;“ má 

být „Dostupné z: <http://tvt2010.avcr.cz/Souteze/kvizy/ujc-2>.“ 

 s. 11, první řádek: místo „(Perissutti, 2007, 2008)“ má být „(Perissutti, 2007; 2008)“ 

 s. 11, druhý odstavec, čtvrtý a třetí řádek od konce: místo „S jakými strukturními 

faktory kookuruje?“ má být „S jakými strukturními faktory tyto konstrukce 

kookurují?“ 

 s. 11, předposlední řádek: místo „V kapitole 3 popíšu metodu získávání vzorku a jeho 

stavbu, a v kapitole 4“ má být „V kapitole 3 popíšu metodu získávání vzorku a jeho 

stavbu a v kapitole 4“ 

 s. 11, pozn. 6: „Malchukov, A. – Haspelmath, M. – Comrie, B. (2010).“ mají být 

citováni jako „Malchukov – Haspelmath – Comrie, 2010.“ 

 s. 12, poslední řádek a s. 15, pozn. 11: „Navlékáme jehlu (1930)“ má být správně 

citováno jako „Navlékáme jehlu? (1930)“ 

 s. 13, 15, 31 (pozn. 35) a 48: místo „[Ladislav] Jánský“ má být „[Ladislav] Janský“ 

 s. 13, poslední řádek: místo „dekauzativizace neuvádí“ má být „dekauzativizaci 

neuvádí“ 

 s. 13, pozn. 8: na konci druhého řádku chybí tečka 

 s. 14, popisek tabulky 1 a s. 47, popisek tabulky 6 a 7: za číslem tabulky má 

následovat místo spojovníku pomlčka  

 s. 15, pozn. 11: na začátku druhého řádku, za „čteme“ chybí dvojtečka; ve třetím 

řádku přebývá mezera na konci citace mezi „(objektové)“ a uvozovacím znaménkem; 

tamtéž, v odkazu ke straně mezera chybí – „(s.51)“; v pátém řádku chybí pomlčka za 

„Danešem rovněž uváděné “; za koncem posledního řádku chybí tečka  

 s. 15, pozn. 12, předposlední a poslední řádek: místo „neakční mutace a procesy. 

(Daneš, 1985)“ má být „neakční mutace a procesy (Daneš, 1985).“ 

 s. 15, začátek třetího odstavce: místo „Další důležitý rozdíle“ má být „Dalším 

důležitým rozdílem“  



 s. 15, první řádek čtvrtého odstavce: místo „Kromě otázky, jak konstrukce vstupující 

do těchto hierarchizací, jak fungují,“ má být „Kromě otázky, jak konstrukce vstupující 

do těchto hierarchizací fungují,“ 

 s. 16: za řádkem „Danešovy kategorie jsou Karlíkem shrnovány do dvou situací (s. 

150n)“ má být místo tečky dvojtečka  

 s. 17, první odstavec, druhý a třetí řádek: místo „V.  Kettnerová (2011, 2012).“ má být  

„V. Kettnerová (2011; 2012).“ 

 s. 17, druhý odstavec, čtvrtý řádek od konce: místo „zahrada“ má být „Zahrada“ 

 s. 17, poslední řádek: „(Kettnerová 2012:3)“ má být citována jako „(Kettnerová, 2012, 

s. 3)“ 

 s. 17, pozn. 14, poslední řádek: místo 

„http://ufal.mff.cuni.cz/vallex/2.6/data/html/generated/alphabet/index.html“ má být 

„<http://ufal.mff.cuni.cz/vallex/2.6/data/html/generated/alphabet/index.html>.“ 

 s. 17, pozn. 16: za posledním řádkem chybí tečka 

 s. 18, pátý řádek: místo „případy vět, „[jejichž lexikální podoba“ má být „případy 

sloves, „[jejichž] lexikální podoba“ 

 s. 18, šestý řádek, místo „(Panevová, 1980, s. 3).“ má být „(Panevová, 1980, s. 59).“ 

 s. 18, sedmý řádek prvního a poslední řádek druhého odstavce: lomítka u těchto 

příkladů mají být oddělena mezerou z obou stran  

 s. 18, poslední odstavec, první řádek: místo „konstrukce vztahu LSK“ má být 

„konstrukce ve vztahu LSK“ 

 s. 19, první a druhý řádek: místo „situační obsah i strukturní význam je stanovován 

kvalitou a kvantitou jejich prvků“ má být „situační obsah i strukturní význam jsou 

stanovovány kvalitou a kvantitou svých prvků“ 

 s. 19, pátý řádek od konce: místo „syntaktických   rysů,   relevantních“ má být 

„syntaktických rysů relevantních“ 

 s. 20: mezi názvem oddílu 2.2.1 a jeho prvním odstavcem nemá být mezera  

 s. 20, první řádek: „analyzované v této práci“ nemá být vyděleno čárkami 

 s. 20, předposlední odstavec, druhý řádek: „(Daneš, 1985:61)“ má být citován jako 

„(Daneš, 1985, s. 61)“ 

 s. 20, pozn. 19, čtvrtý řádek: místo „(Jakobson, [1956] 1971; 1995).“ má být 

„(Jakobson, [1956] 1971, česky 1995).“ 

 s. 20, pozn. 20, první řádek: místo „práce vztahem“ má být „právě vztahem“ 



 s. 20, pozn. 20, druhý řádek: místo „(srov. Panther a Thornburg, 2010, s. 238)“ má být 

„(srov. Panther – Thornburg, 2010, s. 238)“ 

 s. 21, sedmý řádek: místo „, mezi typy metonymie, relevantní pro tuto práci,“ má být 

„. Mezi typy metonymie relevantní pro tuto práci,“ 

 s. 22, předposlední odstavec, poslední řádek: místo „stranou, jako něco plynoucí z 

daných významů slovesa.“ má být „stranou jako něco, co plyne z daných významů 

slovesa.“ 

 s. 23, první odstavec, třetí řádek od konce: místo „(např. tzv. zone activation;“ má být 

„(např. tzv. zone activation;“ 

 s. 23, druhý odstavec, šestý a sedmý řádek: pomlčka v „(Panther– Thornburg, 2010, s. 

240).“ má být oddělena mezerou z obou stran 

 s. 23, druhý odstavec, poslední řádek: místo „Geeraerts, 2006, Sweep, 2012).“ má být 

„Geeraerts, 2006; Sweep, 2012).“ 

 s. 23, pozn. 22: místo „Tzv. highlighting effect.“ má být „Tzv. highlighting effect.“ 

 s. 23, pozn. 23, poslední řádek: místo „87–100.)“ má být „87–100).“ 

 s. 23, pozn. 24, druhý a třetí řádek: citace začíná i končí anglickým místo českým 

uvozovacím znaménkem 

 s. 24, pozn. 25, druhý řádek: místo „(Sweep, 2012, Panther – Thornburg, 2010;“ má 

být „(Sweep, 2012; Panther – Thornburg, 2010;“ 

 s. 24, pozn. 25, třetí řádek: místo „z výše rozebíraného důvodu – neshodě ve stupni 

abstrakce“ má být „z výše rozebíraného důvodu – kvůli neshodě ve stupni abstrakce“ 

 s. 24, třetí řádek od konce: místo „(Sweep, 2012, s. 202nn)
27

“ má být „(Sweep, 2012, 

s. 202nn).
27

“ 

 s. 24, předposlední řádek: místo „je tím možné“ má být „je možné“ 

 s. 24, pozn. 26, první řádek: místo „takový typ metonymie, který operuje na/funguje 

na rovině VP,“ má být „takový typ metonymie, který operuje/funguje na rovině VP,“ 

 s. 24, pozn. 27, třetí a čtvrtý řádek: v příkladových větách chybí mezera před 

lomítkem  

 s. 24, pozn. 27, čtvrtý řádek: místo „negramatickou či  spornou ze  wiedde“ má být 

„negramatickou či spornou – ze  wiedde“ 

 s. 26, třetí a druhý řádek od konce: místo „Nejenže ve většině případů sloves 

nerozlišují“ má být „Nejenže ve většině případů u sloves nerozlišují“ 

 s. 26 a 27: celá pozn. 28 má být odstraněna 



 s. 27, šestý řádek druhého odstavce: za pomlčkou, před „Adele Goldberg“ chybí 

mezera 

 s. 27, čtvrtý řádek od konce: místo „onto the statue, jednak“ má být „onto the statue –, 

jednak“ 

 s. 27, třetí řádek od konce: místo „plus with-adjunct) Chris“ má být „plus with-

adjunct) – Chris“ 

 s. 28, předposlední odstavec, druhý řádek: místo „(Iwata, 2005; 2006; 2008).“ má být 

„(Iwata, 2005a; 2005b; 2008).“ 

 s. 28, předposlední odstavec, čtvrtý a pátý řádek: místo „(srov. Iwata, 2006, s. 106; 

2005, s. 379; 2008, s, 123–131).“ má být „(srov. Iwata, 2005a, s. 379; 2005b, s. 106; 

2008, s. 123–131).“ 

 s. 28, předposlední odstavec, předposlední řádek: místo „(Iwata, 2006,“ má být 

„(Iwata, 2005b,“ 

 s. 28, poslední řádek: místo „(viz schéma 3,  4)“ má být „(viz schéma 3 a 4)“ 

 s. 29, popisek schématu 5: místo „(2005, s. 105)“ má být „(2005b, s. 105)“ 

 s. 29, čtvrtý, pátý a osmý řádek: anglické termíny v závorkách mají být vyznačeny 

kurzívou  

 s. 29, předposlední odstavec, předposlední řádek: místo „(Iwata, 2005, s. 104;“ má být 

„(Iwata, 2005b, s. 104;“ 

 s. 29, čtvrtý řádek od konce: místo „(Iwata, 2006, s. 105).“ má být „(Iwata, 2005b, s. 

105).“ 

 s. 30, první odstavec, předposlední a poslední řádek: místo „několik zásadních 

momentů ve vývoji přístupů a klasifikaci tohoto jevu S. Pinkera doplňuje o české 

příklady“ má být „několik zásadních momentů ve vývoji přístupů k alternacím a 

klasifikaci tohoto jevu provedenou Stevenem Pinkerem doplňuje o české příklady“ 

 s. 31, pozn. 35, první řádek: místo „Řekneme-li že“ má být „Řekneme-li, že“  

 s. 31, pozn. 35, poslední řádek: místo „(Jánský, 1951, 179.).“ má být „(Janský, 1951, 

179).“ 

 s. 32, druhý odstavec, čtvrtý řádek: místo „Jedná se o: sémantickou třídu“ má být 

„Jedná se o sémantickou třídu“ 

 s. 32, druhý odstavec, pátý řádek: místo „kontextovou zapojenost (accessibility) 

recipienta (R),
40

“ má být „kontextovou zapojenost (accessibility)
40

 recipientu (R),“ 



 s. 32, předposlední a poslední řádek: místo „V další části práce jsem se rozhodla 

zaměřit na tři proměnné – kontextovou zapojenost, zájmennost a číslo.“ má být „V 

další části práce jsem se rozhodla zaměřit na následující proměnné – kontextovou 

zapojenost, zájmennost, délku a číslo.“ 

 s. 32, pozn. 39: místo „Hendl, 2012, s. 451 zde“ má být „Hendl (2012, s. 451) zde“ 

 s. 32, pozn. 40, první řádek: místo „Pojem (discourse) accessibility / dostupnost v 

rámci diskurzu definuje např.“ má být „Pojem (discourse) accessibility / dostupnost v 

rámci diskurzu definuje např.“ 

 s. 32, pozn. 40, poslední řádek: místo „a oním kontextem rozuměn kontext jak slovní, 

tak situační (srov. MČ3, s. 552)“ má být „a oním kontextem rozumět kontext jak 

slovní, tak situační (srov. MČ3, s. 552).“ 

 s. 32, pozn. 41, třetí řádek: místo „větší váhu něž“ má být „větší váhu než“ 

 s. 32, pozn. 41, sedmý řádek: místo „give“ má být „give“    

 s. 32, pozn. 41, osmý až jedenáctý řádek: příklady 1), 2), 3) a 4) mají být místo čísly 

označeny písmeny a), b), c) a d) 

 s. 32, pozn. 41, devátý řádek: místo „me the creeps. 2) That movie gave the creeps to 

me.“ má být „me the creeps; 2) That movie gave the creeps to me.“ 

 s. 32, pozn. 41, předposlední řádek: místo „jež jsou předmětem této práce – zda“ má 

být „jež jsou předmětem této práce, zda“ 

 s. 33, poslední řádek prvního odstavce, s. 34, čtvrtý řádek druhého odstavce, s. 37, 

první řádek druhého odstavce, s. 48, druhý řádek pozn. 57, s. 57, jedenáctý řádek a s. 

62: místo „SYN 2010“ má být „SYN2010“  

 s. 33: mezi prvním odstavcem a oddílem 3.1 má být mezera   

 s. 33, druhý řádek třetího odstavce: místo „(s. 52).“ má být „(Daneš, 1985, s. 52).“ 

 s. 33, pozn. 43: místo roku 1974 má být uveden rok 1978  

 s. 33: druhý řádek pozn. 44 – „(https://www.korpus.cz/ske/run.cgi/first_form)“ – má 

být odstraněn 

 s. 34, začátek druhého odstavce: místo „Při výběru několika sloves, které“ má být „Při 

výběru několika sloves, která“ 

 s. 34, druhý odstavec, čtvrtý a třetí řádek od konce: místo „bude sice v f(x,y) stále 

vytvářet většinu“ má být „bude sice u některých sloves i v případě f(x,y) stále vytvářet 

většinu“ 



 s. 34, třetí řádek předposledního odstavce: místo „d) pojetí SSČ“ má být „d) pojetí v 

SSČ“  

 s. 35, třetí řádek prvního odstavce: místo „(Daneš, 1985)“ má být „(Daneš, 1985, s. 

57)“ 

 s. 35, druhý řádek čtvrtého odstavce: místo „jsou-li vůbec přítomny obě a jaká je 

chápaná jako primární.“ má být „jsou-li vůbec přítomny obě, a jaká je chápána jako 

primární.“ 

 s. 36, popisek tabulky 2: místo „, podle frekvenčních skupin“ má být „ (řazeno podle frekvenčních 

skupin, v rámci nich abecedně)“ 

 s. 36, začátek prvního odstavce na konci strany: místo „Druhé  dva  sloupce  

představují“ má být „První dva sloupce vpravo od vybraných slovesných lemmat 

představují“  

 s. 37, první řádek na stránce: místo „číslo 2 značí rozlišení dvou takových významů“ 

má být „číslo 2 značí rozlišení dvou samostatných významů“ 

 s. 37, šestý řádek prvního odstavce: místo „a – metonymické“ má být „a – 

metonymická“ 

 s. 37, předposlední řádek prvního odstavce: místo „propírané“ má být „probírané“ 

 s. 37, třetí řádek druhého odstavce: místo „čehož šlo dosáhnut“ má být „čehož šlo 

dosáhnout“ 

 s. 37, jedenáctý a dvanáctý řádek bodu (1): místo „ – [lemma="dolít"][]{0,3} 

[tag="[NP]...4.*"]within<s id=".*"> tak, že“ má být „ – [lemma="dolít"][]{0,3} 

[tag="[NP]...4.*"]within<s id=".*"> – tak, že“ 

 s. 37, čtvrtý řádek od konce strany: místo „s jakými strukturnímu faktory“ má být „s 

jakými strukturními faktory“ 

 s. 38, druhý řádek na stránce: místo „specifičtějších typů dotazů;“ má být 

„specifičtějších typů dotazů.“  

 s. 38, bod (2) a (3): první řádky příkladů korpusových dotazů, tj. odstavců začínajících 

na „([lemma=“, nemají být odsazeny vpravo 

 s. 38, první řádek posledního odstavce bodu (2): místo „funkce kolokace v 

korpusovém SyD“ má být „funkce kolokace v korpusovém nástroji SyD“ 

 s. 38, bod (3), druhý řádek: před koncem závorky přebývá mezera – „doplnit )“ 

 s. 38, třetí řádek bodu (3): místo „déle specifikovat“ má být „dále specifikovat“ 

 s. 38, pozn. 50, první řádek: místo „Word Sketches“ má být „Word Sketch“ 



 s. 39: „doplnit“ v popisku schématu 6 má být kurzívou; celý text popisku má být 

zvýrazněn tučně 

 s. 39: mezi druhým odstavcem a oddílem 3.5 má být mezera   

 s. 39, začátek pozn. 51: místo „První u příkladu uvedené číslo“ má být „První u 

příkladu (stejným fontem) uvedené číslo“ 

 s. 40, první odstavec, poslední řádek: místo „(beletrie, odborná, publicistika.)“ má být 

„(beletrie, odborná, publicistika).“ 

 tabulka 3 na s. 40 má následovat až za prvním odstavcem na s. 41 a data v ní mají být 

správně uvedena takto:  

 

nemeto meto bel odb pub 

čistit 11 19 16 5 9 

dolít 19 11 18 7 5 

doplnit 12 18 9 14 7 

kácet 18 12 15 5 10 

léčit 13 17 13 9 8 

loupat 12 18 20 7 3 

mazat 10 20 18 6 6 

nacpat 17 13 19 5 6 

nahrát 18 12 9 5 16 

naložit 20 10 17 5 8 

napustit 13 17 16 9 5 

odřít 12 18 18 5 7 

oholit 15 15 14 8 8 

oklepat 20 10 24 6 0 

otřít 14 16 20 5 5 

prohnat 22 8 20 4 6 

prorazit 16 14 17 6 7 

sekat 18 12 11 7 12 

stáhnout 15 15 17 8 5 

stříkat 16 14 17 5 8 

vybalit 16 14 28 0 2 

vybrat 14 16 14 7 9 

vymačkat 16 14 13 12 5 

vymýt 10 20 11 14 5 



vypláchnout  11 19 12 10 8 

vysát 15 15 19 5 6 

vysypat 16 14 18 7 5 

zamést 15 15 20 4 6 

zavázat 13 17 17 5 8 

ždímat 10 20 19 5 6 

 

 s. 41, pozn. 52, třetí řádek: místo „platí pro odborné texty u slovesa vybalit.“ má být 

„platí pro odborné texty u slovesa vybalit, méně než pěti výskyty jsou odborné texty 

zastoupeny také u sloves prohnat a zamést.“ 

 s. 42, druhý odstavec, pátý řádek: za koncem věty – „Thompson, 1990, s. 241).“ – má 

být odstraněn odkaz k pozn. 54 

 s. 42, třetí odstavec, druhý řádek: za koncem věty by měla následovat pozn. 54 

s textem: „S tím rozdílem, že místo typu reference (+/− specifičnost, +/−generičnost) 

zde budu zkoumat pouze snadněji určitelnou morfologickou kategorii čísla.“ 

 s. 42, poslední řádek na stránce: místo „které byly vyjádřeny a) osobním zájmenem“ 

má být „které byly a) vyjádřeny osobním zájmenem“ 

 s. 43 a dále: číslování příkladů není propojeno s předchozími, příklad (1) má být 

správně číslován jako (3), příklad (2) jako (4) atd. 

 s. 43: tabulky 4 a 5 by raději graficky vypadaly takto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 s. 44, první řádek na stránce: místo „První tabulka (tab. 4)“ má být „První tabulka (tab. 

4)“ 

 s. 45: druhý odstavec má být vydělen až před „V metonymické variantě (5)“ místo 

před „V nemetonymické variantě (4)“ 

 1. 2. 

meto 
165 

(91 %) 

17 

(9 %) 

nemeto 
116 

(64 %) 

66 

(36 %) 

 1. 2. 

meto 
57 

(80 %) 

14 

(20 %) 

nemeto 
54 

(54 %) 

46 

(46 %) 



 s. 46, příklad (10), s. 47, př. (11), s. 48, př. (12) a (13), s. 49, př. (14) – (17), s. 50, př. 

(18) – (21), s. 51, př. (22), s. 52, př. (23), s. 53, př. (24) a (25), s. 54, př. (26) a (27) a s. 

55, př. (28) a (29): mezi číslem příkladu a jeho textem má být mezera 

 s. 46: mezi příkladem (10) a následujícím odstavcem má být mezera   

 s. 46, začátek pozn. 56: místo „Porovnejme příklad“ má být „Srov. s příkladem“ 

 s. 46, poslední řádek pozn. 56: místo „, a kde je vynechání na blůze Mariiny matky lze 

představit obtížně.“ má být „. V tomto případě si vynechání druhého participantu lze 

představit jen obtížně.“ 

 s. 46, předposlední odstavec, sedmý a šestý řádek od konce: místo „Případy, kdy by 

bylo vyjádřené pouze druhé, kontextově nezapojené doplnění [–,0], se ve vzorku 

neobjevují vůbec.“ má být „Případy, kdy by jako kontextově zapojené [–,1] či 

kontextově nezapojené [–,0] bylo vyjádřeno pouze druhé doplnění, se ve vzorku 

neobjevují vůbec.“ 

 s. 47: popisky tabulek 6 a 7 jsou prohozeny, místo „Tabulka 6 - Absolutní frekvence 

zájmen“ má být „Tabulka 6 – Frekvence zájmen v případech, kdy na druhé pozici stojí 

lexikální jednotka“ a místo „Tabulka 7 -  Frekvence zájmen v případech, kdy na druhé 

pozici stojí lexikální jednotka“ má být „Tabulka 7 –  Absolutní frekvence“; texty obou 

popisků mají být zvýrazněny tučně; graficky by tabulky měly vypadat takto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 s. 48, pozn. 57: za číslem poznámky a před jejím textem přebývá mezera  

 s. 48, třináctý řádek od konce: místo „Jánský (1956)“ má být „Janský (1951)“ 

 s. 48, pozn. 58: místo „alternace proděravit/vytvořit otvor“ má být „alternace 

proděravit / vytvořit otvor“ 

 s. 48, sedmý řádek od konce: na konci řádku, za „OBJECT – HOLE“ nemá být čárka  

 1. 2. 

meto 42 

(88 %) 

6 

(12 %) 

nemeto 37 

(56 %) 

29 

(44 %) 

celkem 79 

(69 %) 

35 

(31 %) 

 1. 2. 

meto 104 

(95 %) 

6 

(5 %) 

nemeto 61 

(62 %) 

37 

(38 %) 

celkem 165 

(79 %) 

43 

(21 %) 



 s. 48: korpusový příklad na konci strany –  „3. 28: opus.nazev=Kolem Mileny 

Jesenské [...]“ –  není v rámci práce číslován, měl by být uveden pod číslem (14) –  

„(14) 3. 28: opus.nazev=Kolem Mileny Jesenské [...]“ 

 s. 49, poslední odstavec, první řádek: místo „že řadě případů“ má být „že v řadě 

případů“ 

 s. 49, poslední odstavec: na konci druhého řádku, za „tak nemetonymické varianty“ 

má být čárka 

 s. 50, první řádek následující po příkladech (18), (19): místo „Celkově je“ má být 

„Celkově lze“ 

 s. 50, čtvrtý řádek následující po příkladech (18), (19): místo „adjuktky slovesa“ má 

být „adjunkty slovesa“ 

 s. 51: tabulka 8 by graficky měla vypadat takto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 s. 51, sedmý řádek od konce stránky: místo „při porovnání s ostatními pozicemi, však“ 

má být „při porovnání s ostatními pozicemi však“ 

 s. 51, třetí řádek od konce stránky: místo „prorazit
61

 a prohnat,“ má být  „prorazit
61

 a 

prohnat,“ 

 s. 52: v předposledním odstavci je k předcházejícím příkladům odkazováno špatnými 

čísly, v pátém řádku má místo (18) být (22), v sedmém má místo (19) být (23) 

 s. 52, předposlední odstavec, sedmý řádek: sloveso „prohnat“ zde má být uvedeno 

kurzívou  

 s. 53, první odstavec, třetí řádek od konce: místo „(56 % pro KZ, 54 % pro 

zájmennost).“ má být „(54 % pro KZ, 56 % pro zájmennost).“ 

 1. 2. 

sg. 
301 

(66 %) 

34 

(27 %) 

pl. 
148 

(33 %) 

23 

(18 %) 

nepoč. 
6 

(1 %) 

70 

(55 %) 

 

 1. 2. 

sg. 
120 

(27 %) 

187 

(75 %) 

pl. 
103 

(23 %) 

61 

(24 %) 

nepoč. 
222 

(50 %) 

2 

(1 %) 



 s. 53, poslední řádek druhého odstavce: místo „v mnoho případech“ má být „v mnoha 

případech“  

 s. 53, příklad (24): místo „[mazat 13]“ má být „(mazat 13)“ 

 s. 53: text pozn. 62 má být zarovnán do bloku 

 s. 53, pozn. 62, druhý řádek: místo „u metonymie varianty“ má být „u metonymické 

varianty“ 

 s. 55, první odstavec, druhý řádek: místo „faktickým / doslovným“ má být 

„faktickým/doslovným“ 

 s. 55, osmý řádek od konce stránky: místo „Dokládá to na i“ má být „Dokládá to i“ 

 s. 55: za sedmým řádkem od konce a za pozn. 66 chybí tečka 

 s. 55, předposlední odstavec, poslední řádek: za koncem závorky nemá být čárka 

 s. 55, první řádek posledního odstavce: místo „rozdíl v délce se“ má být „rozdíl 

v délce, se“ 

 s. 55, druhý řádek posledního odstavce: místo „souvisí pravděpodobně s“ má být „to 

souvisí pravděpodobně s“ 

 s. 55: pozn. 65 má být odstraněna 

 s. 56, první řádek na stránce: před koncem závorky přebývá mezera 

 s. 56, první odstavec, třetí a čtvrtý řádek: místo „Hypotéza, že by se ekonomičnost 

metonymický varianty, projevovala i v délce hráze se pro MA v češtině nepotvrdila.“ 

má být „Hypotézu, že by se ekonomičnost metonymické varianty projevovala i v délce 

fráze, se pro MA v této práci nepotvrdit nepodařilo.“ 

 s. 57, první a druhý řádek: místo „konstrukcí typu naložit věci do auta / auto (věcmi)“ 

má být „konstrukcí typu naložit věci do auta / auto (věcmi)“ 

 s. 57: pátý řádek má být odsazen vpravo a vydělovat tak nový odstavec  

 s. 57, na konci pátého řádku od konce, za „specifičtější a kratší“ chybí čárka 

 seznam literatury, s. 58: Jakobson (1995) má být správně uveden takto: JAKOBSON, 

R. (1995): Dva aspekty jazyka a dva typy afatických poruch. In: Poetická funkce. 

Jinočany: H&H, 1995, s. 55–74. 

 seznam literatury: za položkou Hlava a kulka (2010) na s. 58 a za položkou 

PERISSUTTI, A. M. (2007) na s. 59 chybí tečka 

 seznam literatury: u položky IWATA, S. (2005a) na s. 58 a u položky RUIZ DE 

MENDOZA IBÁÑEZ, F. J. – PÉREZ HERNÁNDEZ, L. (2001) na s. 60 má být 

stránkový rozsah značen pomlčkou, nikoli spojovníkem 



 seznam literatury: u položky PANTHER, K.-U. – THORNBURG, L. (2010) na s. 59 

chybí čárka za „(eds.)“ 

 seznam literatury, s. 59, předposlední řádek: místo „(ed.),“ má být „(ed.),“ 

 seznam literatury, s. 60, předposlední řádek: místo „(eds.),“ má být „(eds.),“ 

 v seznamu literatury (s. 58–60) chybějí následující položky, uváděné v předchozím 

textu:   

BOAS, H. (2013): Cognitive Construction Grammar. In: T. Hoffmann – G. Trousdale (eds.), 

The Oxford Handbook of Construction Grammar. Oxford – New York: Oxford University 

Press, s. 233–254. 
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Dostupný z: <https://www.korpus.cz/ske/run.cgi/first_form> a 

<https://ucnk.ff.cuni.cz/corpora/run.cgi/first_form>. 

DANEŠ, F. – HLAVSA, Z. (1981): Větné vzorce v češtině. Praha: Academia.  
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Grammar. Oxford – New York: Oxford University Press. 
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In: R. Jakobson – M. Halle (eds.),  Fundamentals of Language.  The Hague: Mouton, s. 67–

96. 

LAKOFF, G. (2006): Ženy, oheň a nebezpečné věci: co kategorie vypovídají o naší mysli. 

Praha: Triáda. 
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SETO, K. (1999): Distinguishing metonymy from synecdoche. In: K.-U. Panther – G. 
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Benjamins, s. 91–120. 
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