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Název bakalářské práce PERFEKTIVA A IMPERFEKTIVA OD ZÁKLADU -NÉST, -NÁŠET, -NOSIT VE 
SPOJENÍ S PREFIXY VY- A V- (NA ZÁKLADĚ ANALÝZY ČNK)

Vedoucí BP PAEDDR. ILONA STARÝ KOŘÁNOVÁ

OBLIGATORNÍ HODNOCENÍ

Osobní zaujetí 
tématem

vysoké průměrné malé neuspokojivé
X          

Splnění cíle a zadání 
BP

úplné z větší části částečné nedostatečné
X           

Výběr literatury  bez výhrad vyhovující neúplný nedostatečný
X        

Teoretické zpracování 
tématu 

výborné průměrné spíše nízké neuspokojivé
X        

Samostatnost a 
původnost zpracování 
BP

vysoká uspokojivá nesamostatná Kompilát
X        

Struktura BP logická velmi dobrá méně zdařilá neuspokojivá
X        

Jazyková úroveň BP výborná velmi dobrá dobrá nedostatečná
          X

Stylová úroveň BP výborná velmi dobrá dobrá neodpovídající
          X

Inspirativnost BP vysoká uspokojivá nižší Nepatrná
X         

Formální stránka BP výborná velmi dobrá dostatečná nevyhovující
X         

FAKULTATIVNÍ HODNOCENÍ

Úroveň výzkumu a 
materiálů; konzultace 
BP

vysoká uspokojivá nižší Žádná

Praktické zaměření BP vysoké přiměřené nízké Žádné

Do příslušného rámečku vepište X.

1 Nehodící škrtněte.



Dodatečné poznámky a připomínky vedoucího/oponenta BP (podle uvážení):
Diplomantka se ve své práci věnuje 3599 konkordancím výskytů sloves vnést, vnášet, vynést,  
vynášet, vynosit z korpusu SYN 2010, analyzuje je z hlediska syntaktického i sémantického a 
srovnává svá zjištění s informacemi o valenci a sémantice těchto sloves, které nabízejí 
zejména valenční, ale i výkladové slovníky češtiny. 
Třídění jednotlivých výskytů do syntaktických a sémantických typů je provedeno podrobně a 
velmi precizně, výsledky jsou z různých hledisek vyjádřeny procentuálně. Velmi oceňuji 
zejména části věnované sémantice akuzativních doplnění zkoumaných sloves. Tyto pasáže dle 
mého názoru přinášejí mnoho nových zjištění (poměr konkrétních a abstraktních významů, 
základní významové okruhy vyjadřované akuzativními koplementy), která jsou průběžně 
shrnována do přehledných tabulek a grafů a velmi pěkně zobecněna v závěru práce.
Zajímavé je i srovnání s popisem sloves ve valenčních slovnících. Diplomantka dokládá, že 
některé valence a významy v nich uváděné v korpusu vůbec doloženy nejsou (např. vnášet  
někoho někam), naopak jiné v nich chybí (vynášet něco (abstr.) odněkud; valenční rámce 
slovesa vynosit). Osobně se nedomnívám, že valenční rámce, o kterých se slovníky nezmiňují 
a autorka je uvádí jako nově zjištěné na základě korpusu, jsou skutečně dalšími valenčními 
rámci těchto sloves (např. něco někam kde, něco někam čím, něco někam jakým způsobem a 
mnoho dalších). Dle mého názoru se v těchto případech jedná o nevalenční doplnění, 
adjunkty, které vyjadřují adverbiální významy jako čas, místo, způsob, důvod, příp. 
nevalenční dativní významy (posesor, beneficient). V jiných případech, kde autorka uvádí, že 
se jedná jen o valenci pouze akuzativní bez dalšího doplnění (s. 39, 56, 60, 65) se spíše jedná 
o elipsu, nevyjádření potenciálního valenčního členu na základě kontextu. Ojediněle jsou 
syntaktické a sémantické typy přiřazeny chybně: po zvážení všech skutečností je uvedeno jako 
určení důvodu (s. 45); příklad rozhořčení vynese do vlády radikální nacionalisty je zařazeno k 
typům, kde akuzativní komplement vyjadřuje pocity (s. 52); typ něco / – / někomu / D / je 
chybně považován za nový valenční rámec, ale příklad k tomuto typu uvedený reprezentuje 
standardní valenci s akuzativním doplněním (co mu to vynáší) (s. 60). Nové nejsou ani 
valence typu něco / – / kolik /a/ typu která moc nevynášela, jedná se o elipsu substantiva 
peněz (s. 60). Ačkoli v těchto případech podle mého názoru nelze mluvit o nových valenčních 
rámcích, detailní a logicky uspořádaný přehled těchto struktur, který práce přináší, je přesto 
zajímavým příspěvkem k popisu kombinatoriky těchto českých sloves. 
Práce je formálně i jazykově na dobré úrovni, místy se objevují chyby v diakritice a překlepy 
a chyby, které někdy znejasňují smysl sdělení: neobsažením místo neobsazením (s. 21, 82), 
vnést místo vynést (s. 40, 78), cirkumstat místo cirkumstant (s. 21).
Přes všechny poznámky výše uvedené hodnotím předkládanou práci, kvalitu jejího 
zpracování, původnost a inspirativnost velmi kladně. 
  
Otázky a doporučení k obhajobě BP:

1) Na jakém základě pokládáte větné struktury typu vynášet něco odněkud kdy,  
něco/někoho jakým způsobem atd. (s. 56) za další valenční rámce slovesa vynášet? 
(Podobně i u dalších zkoumaných sloves.)

2) Na s. 68 uvádíte, že podíl konkrétních a abstraktních významů u sloves vnést a 
vnášet je 6 : 94. Je podle vás výrazná převaha abstraktních významů u těchto 
sloves nějakým způsobem ovlivněna žánrovým složením korpusu SYN2010? 

Klasifikace:   Výborně. 



V Praze dne  21. 8. 2015

                                                                              …………………………………….
                                                                                         Podpis oponenta BP        
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