
Posudek vedoucí na bakalářskou práci Martiny Vokáčové  

„Ditranzitivní konstrukce v současné češtině“ 

 

Martina Vokáčová svou bakalářskou práci věnuje konstrukcím typu nacpat pytle obilím/nacpat obilí 

do pytlů, jejichž tradiční terminologické označení jako objektové diateze se v posledních letech 

nahrazuje různými pojmenováními (viz s. 10–11 práce). Autorka odůvodněně volí termín 

metonymické alternace, přičemž její pojetí metonymie je v souladu se zahraniční literaturou k tématu 

kognitivní (viz kapitola 2.2). Autorka představuje český výzkum problematiky a výběrově i zahraniční 

přístupy (konstrukčněgramatický popis a pojetí J. Bresnanové v rámci probabilistické gramatiky). 

Z Bresnanové autorka práce vychází i při formulaci vlastního výzkumu: vyděluje nemetonymické 

(vymačkat šťávu z citronu) a metonymické (vymačkat citron) konstrukce a předpokládá, že různé 

faktory (strukturní, například gramatické číslo valenčního doplnění, sémantické, jako ne/živost 

doplnění, nebo kontextově–diskurzní, kupříkladu textová koreference značící kontextovou 

zapojenost) ovlivňují použití buď jednoho, nebo druhého konstrukčního typu.  Na vzorku 30 

slovesných lexémů z různých frekvenčních vrstev s celkovým počtem 900 dokladů z korpusu SYN 

2010 pak sleduje tři vybrané rysy – kontextovou zapojenost, pronominalitu, komplexnost fráze (délku 

ve znacích) a číslo. Analytická část obsahuje jen výběr konkrétních příkladů, což autorka kompenzuje 

rozsáhlou přílohou práce uvádějící všechny doklady ve vzorku s širokým kontextem a jednoznačným 

barevným označením metonymických a nemetonymických konstrukcí. 

Na úvod hodnotící části si dovolím poznamenat, že autorka se dostala od doby, kdy byla práce 

zadána, do ne úplně snadné pozice, neboť se tématu začala soustavně věnovat V. Kettnerová (2011, 

2012), která zejména ve výběru materiálu a zúžení výzkumu na konstrukce se dvěma doplněními 

v obou alternujících konstrukcích úzce navazuje na dřívější výzkum F. Daneše. Autorka se s tímto 

faktem vyrovnala následovně: zahrnula do svého záběru veškerá slovesa, která metonymicky 

alternují, bez ohledu na to, kolik doplnění v které variantě povrchově realizují, a to na základě 

racionální úvahy, že se vždy jedná o stejný proces alternace a kategorizace podle počtu doplnění je až 

sekundárním rysem. Za druhé do vzorku promítla nejen prototypická slovesa (v tomto případě 

ztotožněno s mírou frekvence), ale i nízkofrekvenční lexémy, aby se případně projevily rozdíly mezi 

těmito skupinami. Zároveň důsledné nahlížení na sledované jevy jako na výsledky metonymických 

operací vneslo do popisu novou a jednoznačně přínosnou perspektivu. Přinejmenším díky těmto třem 

aspektům je předložená práce dílem originálním, vědecky přínosným a rozvíjejícím dosavadní český 

výzkum, včetně nedávných prací. 

Na předložené práci jsem z obecného hlediska ocenila zejména to, jak kontrolovaně jednotlivé kroky 

práce působí – autorka v teoretické části prokazuje přehled o veškeré relevantní české a výběrově i 

zahraniční literatuře k tématu, a to teoretické i empirické s převahou prací z posledního desetiletí. 

Z odborné literatury přitom vybírá pouze ty informace, které jsou potřebné pro uvedení do 

problematiky a pro srozumitelné představení obecného problému i své perspektivy a svého výzkumu 

– domnívám se, že tato dovednost dosud nebývá v bakalářských pracích samozřejmostí, a proto je 

potřeba ji explicitně vyzdvihnout. Metoda práce a způsob stavby vzorku jsou popsány velmi pečlivě a 

přitom nečekaně čtivě. Vlastní analytická část je poměrně úsporná (s. 42–56), ale i pro ni platí 

zmíněné rysy – autorka zkoumá stejným způsobem čtyři sledované rysy a snaží se jejich rozvrstvení 



ve svém vzorku samostatně interpretovat. Na této poměrně obecné, ale podstatné rovině se tedy 

práce jeví ve všech částech jako dílo vyzrálé. 

Má hlavní obecná námitka k celé práci se týká toho, že některé myšlenky, mnohdy se jedná o 

pozoruhodné vhledy do problematiky nebo zárodky zajímavé interpretace, autorka formuluje 

poměrně úsporně, takže jsem při čtení místy pochybovala, zda bude porozumění dostupné i čtenáři, 

který se danou problematikou do hloubky nezabývá a nemá prostudovánu soudobou literaturu. 

Jelikož jsem nebyla tímto typem čtenáře, mohla jsem se při čtení pouze domnívat, že v tomto ohledu 

by si podrobnější výklad zasloužila v teoretické části kapitola věnovaná probabilistickém přístupu, 

v analytické části interpretace jednotlivých korpusových nálezů a vysvětlení důsledků pro zkoumanou 

hypotézu – nejvýrazněji u rysů komplexnosti fráze (včetně oddílu věnovaného vyjadřování druhého 

doplnění) a čísla. 

Prosím autorku, aby se u obhajoby vyjádřila k následujícím připomínkám a otázkám: 

1. Víceznačnost sloves s metonymickou alternací. Uvědomuji si, jak složitá otázka to je, 

zároveň je pravda, že lexikálněsémantická analýza a lexikografické zpracování 

metonymických alternací nebyly předmětem práce; přesto si dovolím se zeptat: autorka 

naznačuje dichotomii mezi popisem těchto sloves v českých a jinojazyčných slovnících, a 

proto by mě zajímalo, k jakému řešení se na základě svého dosavadního výzkumu tématu 

nyní kloní a proč (jedná se v češtině o různé významy, tedy je to fakt (mezi)jazykový, nebo se 

jedná o různé lexikografické přístupy – pokud to druhé, tak která varianta je podle autorky 

adekvátnější?). Autorka v práci například zmiňuje holistický efekt, který, pokud jej přisoudíme 

pouze metonymické variantě, se vnímá jako argument pro samostatné významy (viz str. 30) – 

na druhou stranu citát Panevové v poznámce 17 ukazuje, že je možné chápat holisticky obě 

varianty.  

2. Množina sledovaných rysů. Autorka na str. 32 uvádí, že se zabývá třemi rysy, a to 

kontextovou zapojeností, zájmenností a číslem (tomu odpovídá i obsah práce), avšak ve 

vlastní analýze je ještě bod 4.3 Komplexnost fráze, k němuž se odkazuje i v úvodu analytické 

části na str. 42 („Sledovat tedy budu hypotézu, že výrazy kontextově zapojené, zájmenné, 

specifičtější a kratší se signifikantně častěji budou objevovat v prominentní pozici přímého 

objektu“) prosím autorku, aby při obhajobě explicitně určila, která množina rysů odpovídá 

jejímu výzkumu. 

3. Kategorie čísla a specifičnost.  V analytické části autorka propojuje gramatickou kategorii 

čísla a sémantickou kategorii specifičnosti (patrně ne/specifické reference), což je jistě možné 

a také v odborné literatuře běžné, avšak v textu se o podmínkách a vlastnostech tohoto 

vztahu nedočteme ani v teoretické, ani v praktické části. Prosím proto autorku, aby při 

obhajobě jednak vysvětlila podstatu tohoto vztahu a jednak jej doložila na svém 

materiálovém vzorku.   

Po formální stránce práce vykazuje nedostatky různého druhu (například při číslování příkladů je 

obvyklé číslo a text příkladu oddělit mezerou, což v práci většinou není, viz např. str. 48; 

jednopísmenné předložky [a spojky] se vyskytují na konci řádků, některé poznámky pod čarou nejsou 

ukončeny tečkou, např. poznámky 11 a 12 na str. 15, v poznámce 28 na str. 26 je nedokončené první 

souvětí apod.). Ne vždy se používá jednotná bibliografická norma v odkazech na odbornou literaturu, 

viz str. 17 (Kettnerová, 2012, s. 50 vs. Kettnerová 2012:3) nebo na str. 20 (Daneš, 1985:61). V obsahu 



chybí bod 4.3 Komplexnost fráze, který je vydělen v textu. V seznamu literatury na s. 58 chybí název 

citované kapitoly z Poetické funkce R. Jakobsona. Všechny nedostatky lze přičíst kvapné editaci textu 

a bylo by vhodné – vzhledem k obsahové kvalitě práce –, aby autorka po obhajobě doplnila do 

Studijního informačního systému errata.   

Celkově však bakalářskou práci Martiny Vokáčové hodnotím jako velmi zdařilou – v práci se 

jednoznačně projevuje autorčino pronikavé myšlení a schopnost kontroly při zpracování výzkumu, 

což je příslibem do budoucna, pokud se autorka rozhodne i nadále věnovat lingvistice (a 

bohemistice). Práce rozhodně splňuje požadavky kladené na závěrečné práce, a proto ji doporučuji 

k obhajobě s navrhovaným hodnocením výborně.  

 

V Praze dne 28. ledna 2014 

 

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. 


