
Posudek diplomové práce Anny Zitové 

Výstavba odborného textu ve starší a současné češtině: srovnávací syntaktický rozbor 

 

Diplomová práce Anny Zitové je přínosná už svým samotným pojetím: chce porovnat 

raněnovověké (1552-1620) a novověké (1950-) české odborné texty, a to z hlediska míry 

explicitnosti vyjádření sémantických vztahů ve struktuře textu. Představuje tedy návrh 

metodologie, která by mohla být používána i v jiných pracích pro srovnávání vybraných 

stylových vlastností textů z různých období. Je sice založena primárně na kvantitativním 

hodnocení explicitně (konektorem) vyjádřených vztahů mezi výpověďmi, vhodně ale tento 

přístup kombinuje i s přístupy stylistickými a při vysvětlování zjištěných rozdílů pracuje i s 

dobovými rétorickými pravidly a dalšími relevantními faktory. 

 Práci považuji za výborně vymezenou, strukturovanou i zpracovanou. Autorka vychází 

z jednoho charakteristického rysu raněnovověkých textů, zmiňovaného běžně v literatuře, a to 

častějšího napojování jednotlivých výpovědí pomocí konektorů, jehož důsledkem může být i 

problematičnost vymezení hranic jednotlivých výpovědních celků (s grafickým vymezením 

hranic vět a souvětí v tiscích autorka vědomě nepracuje, protože podotýká, že nemusí vždy 

pocházet od autora, ale od sazeče). Takto strukturované texty porovnává s tematicky 

podobnými texty z období jim nejvzdálenějšího, tedy období posledních zhruba 60 let. Pro 

srovnání užívá kvantitativní hodnocení frekvence explicitního vyjadřování významových 

vztahů mezi výpověďmi, anotovaných za použití metodologie Pražského závislostního 

korpusu. Vhodně při tom kombinuje textovělingvistické východisko se stylistickým, podnětně 

shrnuje a komentuje dosavadní teoretický vývoj obou a poukazuje na některé nedůslednosti a 

tradování koncepcí založených na neujasněných kritériích.  

Zvolená metoda mj. přesvědčivě ukazuje, že se středněčeské odborné texty opravdu 

liší od novočeských větší měrou vyjadřování textových vztahů za použití konektorů a 

oslabením úlohy koreference (a tedy že snížená míra výskytu určitého konektivního 

prostředku ve středněčeském textu vypovídá o frekvenci vyjadřování příslušného vztahu více 

než v textu novočeském, kde jsou vztahy častěji vyjadřovány implicitně), že novočeští autoři 

preferují ve srovnání se středněčeskými vyjadřování vztahu příčiny a důsledku z důsledkové 

perspektivy, že v novočeských textech se častěji objevuje explicitně vyjádřený vztah 

konfrontace a opozice apod. 

 Metodu rozhodně považuji za dobře zvolenou, specifikovanou i aplikovanou. Přináší 

přesvědčivé výsledky a umožňuje přesněji popsat nápadnou vlastnost středněčeských textů, na 

kterou bylo dosud poukazováno spíše intuitivně. Nepopisuje samozřejmě vyčerpávajícím 

způsobem všechny vlastnosti daných textů, ale to ani nebylo a nemohlo být cílem práce. 

Jediná drobná pochybnost, která mne při čtení práce napadala, je, jestli výsledky (zvláště u 

některých vztahů, např. konjunkce) nemohou být u raněnovověkých textů ovlivněny dobovou 

stylovou normou, zmiňovanou i autorkou (s. 83),  a to obsazovat různé pozice ve větě nikoli 

jedním výrazem, ale n-ticí synonym, věcně souvisejících výrazů apod. Tato norma se vztahuje 

na různé větné členy, ale pokud jde o přísudek nebo jeho část, je tento vztah mezi členy n-tice 

(pokud je konektorem explicitně vyjádřen), započítán mezi textové vztahy. Chápu, proč to 

autorka takto hodnotí, přesto ve mně zůstává určitá pochybnost, jestli to není svým způsobem 

„umělé“ navýšení frekvence konektorů ve srovnání s novočeskými texty (jestli záměrem 

autora opravdu bylo zmnožovat výpovědi, jestli spíš nemělo jít o několikanásobné přísudky; 

navíc rétoricky konstruované propozice jsou, jak sama autorka uvádí, často delší než 

novočeské, čímž se opět může frekvence konektorů zvyšovat), tedy jestli by se zjištěné 

rozdíly nezmenšily, kdybychom tyto skupiny nezapočítávali.  



Autorka mnohé ze zjištěných rozdílů mezi oběma skupinami textů připisuje buď 

bližšímu vztahu raněnovověké psané češtiny k jazyku mluvenému, nebo dobovým rétorickým 

doporučením. Zajímalo by mne, co z toho považuje za významnější faktor a nakolik je vlastně 

chápe jako vzájemně provázané, či naopak protikladné (vzhledem k tomu, že pravidla 

klasické rétoriky byla původně vytvořena pro mluvené texty, ale v raném novověku byla často 

aplikována na texty psané, syntakticky poměrně komplikované). V práci mi také v této 

souvislosti trochu chybí alespoň stručný přehled raněnovověké rétorické teorie (několikrát se 

např. odkazuje na Aristotela, to ale nebyla ani jediná, ani nejčastěji používaná příručka v této 

době, oblíbené byly práce Ciceronovy, Rhetorica ad Herennium, příp. novější zpracování 

z antických příruček vycházející). 

Po formální stránce je text vypracován velmi pečlivě, překlepy a další nesrovnalosti 

jsou ojedinělé (nejčastěji jde o chybějící koncovky, ojediněle o nedodržení shody). Práce je 

přehledně a logicky členěna, snad jen transkripční poznámku bych jako čtenářka uvítala spíš 

na začátku práce, protože v textu analytické části je mnoho transkribovaných příkladů. Jak 

část teoretická, tak praktická jsou na vynikající úrovni; u práce těchto kvalit mi snad jen 

trochu chybí ještě zhodnocení statistické významnosti alespoň vybraných výsledků (tam, kde 

má autorka dostatek dat), tj. otestování, zda např. rozdíly ve frekvencích konektorů 

vyjadřujících vybrané sémantické vztahy jsou opravdu „výrazné“ (s. 72), zda v některých 

případech s dostatečně velkou pravděpodobností nejde o náhodu.  

 Práce Anny Zitové bez problémů splňuje požadavky kladené na diplomové práce. 

Proto ji doporučuji jako podklad k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou výborně. Pokud o 

to bude mít autorka zájem, doporučuji zároveň přijmout práci v nezměněné podobě i jako 

podklad pro rigorózní řízení.  

 

 

 

V Praze 18. června 2013     Mgr. Alena A. Fidlerová, Ph.D. 


