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Diplomová práce Markéty Burianové se zaměřuje na podmínky užívání holých jmenných frází 

v češtině, jak určitých, tak neurčitých. Pomocí korpusového výzkumu založeného na korpusu 

SYN2010 (konkrétně subkorpusu beletristických textů) autorka sleduje vliv vybraných 

gramatických faktorů, z nichž se jako relevantní ukázaly absolutní pozice holé jmenné fráze ve 

větě, modifikace fráze a gramatické číslo. Neukázala se jednoznačná souvislost s pozicí NP 

vůči verbu nebo s větněčlenskou funkcí. 

 

Hlavní předností předložené diplomové práce je způsob provedení vlastního empirického 

výzkumu. Autorka zřetelně definuje své cíle, představuje kontrolovaně provedenou pilotní 

studii, jejíž zjištění se přímo promítají do hlavního výzkumu, hledá přesná kritéria pro manuální 

anotaci (viz např. vyloučení lexikální sémantiky a překladového kritéria při určování určitosti), 

jasně prezentuje výsledky (které jsou založeny i na jednoduchých testech statistické 

významnosti) a podává zasvěcenou diskusi. Z výsledků lze za hlavní zjištění považovat vliv 

absolutní pozice jmenné fráze ve větě, nikoliv relativní pozice vůči verbu: autorka přitom 

uspokojivě vysvětluje rozdíl mezi svými výsledky a zjištěními Czardybona et al. (2014). 

Poznatek o vlivu modifikace holé jmenné fráze je také velmi zajímavý (a původně 

nepředpokládaný), nicméně přesnější porozumění tomuto aspektu bude možné až dalším 

výzkumem, který zohlední například i typy a komplexnost modifikace. Pokud jde o zpracování 

teoretické části práce, domnívám se, že by v ní mělo být pojednáno o kontextové zapojenosti a 

kritériích A. Nědolužko při určování reference, neboť se s nimi pracuje v empirické části práce. 

Vysvětlení by si zasloužilo i to, proč se s kontextovou zapojeností pracuje v souladu s prací 

Duškové, nikoliv funkčního generativního přístupu (do nějž spadají i práce A. Nědolužko). 

 

Po stránce výstavby odborného textu je práce zpracována velmi kvalitně. Autorka se vyjadřuje 

přesně, podává podstatné informace na vhodných místech a pečlivě dodržuje náležitosti 

odborného stylu (z tohoto hlediska lze například vyzdvihnout komentář k výsledkům 

korpusového vyhledávání na str. 38 nebo diskusi výsledků na straně 60n.). Na druhou stranu 

lze upozornit na systematické chyby v interpunkci (absence interpunkce u důsledkových a 

vylučovacích vztahů, viz např. u spojovacího výrazu a tedy na str. 36, 44, 56, 61), některé 

výrazy (empirie, pilot) se dosud v psaném českém odborném diskurzu spíše neužívají, některé 

pojmy (externí/interní syntax na str. 38, NP referující sama k sobě na str. 39) by zasloužily 

vzhledem ke kontextu české jazykovědy přesnější vymezení, popřípadě terminologický 

ekvivalent (viz adordinace ve druhém případě). Domnívám se, že v práci se jako synonymní 

používají termíny určenost/určitost, resp. příslušná adjektiva.  

 

Otázky k obhajobě: 

1. Mohla by autorka – z perspektivy dokončené práce – zhodnotit svou volbu pojetí 

reference, totiž navázání na logicko-sémantické pojetí místo pragmalingvistického? 

Jaké v něm v průběhu řešení práce spatřovala výhody, popřípadě nevýhody? 

2. Autorka v práci odkazuje na koncept akcesibility (accessibility) Miry Arielové. Prosím 

autorku, aby se vyjádřila k tomu, proč nevolí například termín dostupnost (v diskurzu) 

a zda se z vlastní zkušenosti domnívá, že lze tento koncept vhodně a kontrolovaně 

využít při interpretaci konkrétních kontextově zapojených výpovědí? 

3. V poznámce pod čarou č. 20 na str. 49 autorka uvádí, že  ve vzorku se objevil minimální 

počet takových NP v pozici subjektu, které by neměly agentní roli. Prosím autorku, aby 



při obhajobě doložila příklady těchto konstrukcí s jiným než agentním podmětem, aby 

bylo jasné, zda se obvykle jednalo o nějaký typ pasivních konstrukcí, nebo nikoliv.  

4. Jedním z výstupů práce je předpoklad, že v distribuci holých frází by mohla hrát roli 

informační struktura. Bylo by možné k autorčině vzorku anotaci aktuálního členění 

jednoduše doplnit, nebo by bylo nutné vytvářet z nějakého důvodu vzorek nový? Pokud 

ano, tak proč? Co autorka na základě dosavadního výzkumu materiálu považuje za 

hlavní predikce ohledně vlivu aktuálního členění na distribuci holých jmenných frází 

v češtině?  

 

Diplomová práce Markéty Burianové rozhodně splňuje požadavky kladené na závěrečné 

práce a doporučuji ji k obhajobě s navrhovaným hodnocením výborně. 
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