
Posudek rigorózní práce Ilony Koulové Determinace, prostředky aktuálního členění a 

metainformativní status nominální skupiny subjektu. Srovnávací studie mezi češtinou a 

francouzštinou 

 

Mgr. Ilona Koulová předložila k rigoróznímu řízení přepracovanou diplomovou práci, kterou v 

původním francouzském znění obhájila v akademickém roce 2010/2011 na Université 

Paris-Sorbonne (o vzniku práce autorka informuje na začátku svého rukopisu). Autorka se na 

155 stranách členěných do čtyř kapitol zabývá empiricky podloženou komparací subjektových 

jmenných frází v češtině a francouzštině, přičemž se v obou jazycích zaměřuje na prostředky 

determinace a zároveň sleduje vztah determinace, aktuálního členění a takzvaného 

metainformativního statusu jmenné fráze. 

První dvě kapitoly (Data a Teoretické základy studie) tvoří polovinu práce a jejich cíl je trojí: i) 

vysvětlit terminologii potřebnou pro popis studovaného jevu), ii) popsat prostředky aktuálního 

členění ve francouzštině a češtině a iii) popsat teoretické základy teorie metainformativního 

centrování.  První cíl se naplňuje v obou kapitolách a místy nevhodně přesahuje i do kapitoly 

třetí, analytické (tj. v ní se představují některé termíny neuvedené v předchozích dvou 

kapitolách, například Kritéria definice subjektu v češtině a ve francouzštině na str. 79n.), cíl ii) je 

hlavní náplní první kapitoly (proto se nejspíše - nepříliš vhodně - označuje jako Data), třetí cíl 

plní kapitola druhá. 

Práce podle mého soudu velmi trpí tím, že autorka v kapitole Data v zásadě ihned přechází in 

medias res a se čtenářem nebuduje dostatečně pozvolna vztah společných znalostí, případně 

společně aktivovaných znalostí. Kapitola začíná z tohoto hlediska symptomaticky: "Bylo již 

řečeno, že prototypickou značkou determinace se zde rozumí člen. Existence členu je rovněž 

jedním z častých kritérií při kategorizaci jazyků z hlediska determinace" (str. 11). Představená 

typologická škála nepostrádá zajímavosti, avšak čtenář by více ocenil, protože očekával, 

systematické uvedení do problematiky včetně propojeného vysvětlení terminologie - autorka se 

sice terminologii na dalších stranách věnuje, ale jednak - jak bylo řečeno výše - to není počínání 

z hlediska práce úplné, jednak má její výklad charakter juxtapoziční a aditivní, nikoliv propojující.  

V kapitole Teoretické základy studie autorka nejprve stručně, ve třech oddílech, pojednává o 

české teorii aktuálního členění, kde představuje oba základní koncepty, dvojí členění na základ a 

ohnisko, popřípadě téma a réma, a výpovědní dynamičnost. Představení je to však základní, 

například bez zohlednění posledních prací z oblasti uvádějících do systematického popisu 

aktuálního členění ve funkčním generativním přístupu, jako je například Mluvnice současné 

češtiny II Jarmily Panevové a kolektivu z roku 2014. Tuto část tak není možné seriózně 

konfrontovat s teorií metainformativního centrování, jež je v této kapitole vysvětlena, a autorka 



by tak měla lépe v textu signalizovat, k čemu jí výklad počátků a selektivně současnosti české 

teorie v práci slouží, protože takto vypadá poněkud utilitárně (jedním příkladem za všechny 

budiž výklad o tematických posloupnostech na str. 62-64). 

Analytická část práce pracuje s materiálem pocházejícím z jazykových korpusů, konkrétně se 148 

příklady, z nichž část jsou ekvivalentními česko-francouzskými příklady pocházejícími z korpusu 

InterCorp a část doklady mluvené češtiny z korpusu ORAL2008 Českého národního korpusu. 

Bohužel z hlediska metodologického tato kapitola od začátku vykazuje mnoho slabých míst a 

nedodržuje standardy soudobého empirického výzkumu. Autorka nestanovuje výzkumnou 

otázku a nevysvětluje, s jakými předpoklady (vyplývajícími například z prvních dvou kapitol 

práce) k analýze dat přistupuje. Popis extrakce a způsobu analýzy dat je nedostatečný (například 

fakt, že autorka pracovala se 148 doklady, je uveden až v závěru práce, nikoliv v úvodu 

analytické kapitoly, kde by se měl objevit nejpozději, pokud ne v samotném úvodu práce). 

Vzhledem k tomu, že studovaných vět je rozumně nízké množství, bylo by optimální, kdyby byly 

v několikastránkové tabulce přímo součástí práce - to by čtenáři umožňovalo kontrolovaně 

sledovat autorčin výklad a ověřovat si její tvrzení přímo na materiálu. Tento postup je u takto 

malých vzorků materiálu obvyklý. Korpus vytvořený pro účely práce je nicméně dostupný 

alespo'n na přiloženém CD. Celkově je ale analytická práce nejzdařilejším úsekem celého 

rukopisu, pokud autorka neinterpretuje doklady nepřesně, jak se děje například u příkladu 58 na 

straně 76, kde vůbec nepracuje s faktem, že v konstrukci Chtít to on by chtěl jsou slovesné tvary 

dva, z toho jen jeden v české syntaxi chápaný jako přísudek. Složitějším případem je naproti 

tomu příklad 74 na str. 105, který autorka pod vlivem autorky teorie metainformativního 

centrování interpretuje jako větu s fokalizovaným subjektem: podle pražské teorie elipsa 

genitivní jmenné fráze upřesňující, že se jedná o řadu oken, je znakem kontextové zapojenosti, a 

tudíž silnějším rysem než přítomnost informačně zpřesňujícího adjektiva celý. 

Na základě názvu a úvodu práce bych předpokládala, že čtenář si z práce odnese porozumění 

tomu, jak v češtině a francouzštině vypadá komplexní souhra faktorů determinace, aktuálního 

členění a metainformativního statusu, v čem se oba jazyky - přestože formálně jinými 

prostředky - stýkají, v čem rozcházejí. Bohužel práce podobnou syntézu nepřináší a dospívá 

pouze do fáze juxtaponovaných partikulárních poznatků, u nichž není vždy patrný dosah jejich 

platnosti. To lze pěkně demonstrovat na autorčině tvrzení, že v českých příkladech ve vzorku 

dokonavý vid signalizoval metainformativní status nový, na rozdíl od vidu nedokonavého. To je 

nepochybně zajímavé tvrzení, které však ve vlastních datech má jen omezenou oporu, 

teoreticky má částečnou oporu v pracích Hany Filip, jež dlouhodobě sleduje vztah vidové 

určenosti a určenosti jmenné fráze v různých jazycích (nikoliv však ve vztahu k aktuálnímu 

členění), takže by toto mohlo být zajímavé téma k dalšímu studiu, nicméně autorka je v práci do 

takto opatrně vybudovaného a explicitního kontextu nezasazuje. 



S ohledem na to, že k práci mám velké množství dílčích připomínek, snažila jsem se je pro 

potřeby tohoto posudku shrnout do tří oblastí, které se mi jeví jako zásadní: 

1.  Poznámky k terminologii  

Práce v úvodu obsahuje seznam použitých zkratek, což je samozřejmě čtenářsky vstřícné, 

nicméně některé z termínů vyvolávají otázky: obvykle se používá dativ kontaktový, nikoliv 

kontaktní, zkratka impf jistě odkazuje imperfektivnímu slovesu, nikoliv k imperfektnímu, není 

jasné, proč ve zkratkách není též perfektivum, není jasné, proč jsou v seznamu zkratek i 

komunikační dynamismus, i výpovědní dynamičnost - nebylo by v práci možné pracovat jen s 

jedním konceptem? V celé práci dochází k různé synonymizaci u termínů, například marker - 

značka - ukazatel (přičemž obvyklé pojmenování výrazový prostředek se objevuje minimálně), 

(ne)určenost - (ne)určitost (např. na str. 11 v jednom souvětí!), výpovědní dynamismus - 

dynamičnost apod. Nesoustavně se pak zachází s dalšími termíny důležitými pro téma práce, 

jako je rematizace, fokalizace nebo aktualizace. Práce tak vzbuzuje dojem nekonzistentnosti. 

2. Poznámky k obecným tvrzením 

Autorka v práci uvádí tvrzení z odborné literatury, popřípadě svá zobecnění, která jsou buď příliš 

silnými tvrzeními, nebo jsou zavádějící, či dokonce mylná - ne vždy jde posoudit, o jakou 

variantu se jedná. Například na str. 11 autorka ztotožňuje argument s objektem, což je 

ekvivalence, kterou neznám z žádné soudobé teorie syntaxe. Na str. 12 autorka tvrdí, že "osobní 

koncovky rozlišující jednotlivé slovesné tvary (které v češtině nemají homonymní významy na 

rozdíl od francouzštiny), [interpunkce autorčina - pozn. EL] jasně udávají osobu a číslo 

gramatické kategorie". Jak by se autorka vyrovnala s homonymií ve 4. prézentní třídě? Na str. 15 

autorka (s odkazem na Mounina, jenž není obsažen v seznamu odborné literatury na konci 

práce) předpokládá, že "[v] činném rodě subjekt reprezentuje slovesný agens". Je chvályhodné, 

že následné ztotožnění agentního subjektu s větným základem/tématem autorka omezuje 

Lambrechtovým (1991) konstatováním, že tato mezijazykový tendence je nejzřetelnější v 

podmínkách mimo kontext, kontextualizací se podmínky užití a možnosti jednotlivých jazyků 

rozrůzňují. A podobně se to má s autorčinou obecnou poučkou: v češtině u prototypických 

konstrukcí S1 - VF - S4 (tedy v Danešově terminologii většinově událostních, mutačních) bude S1 

tíhnout k agentní roli, nicméně s výjimkou neživotných kauzátorů, nositelů změny stavu (Petr 

chytil chřipku), konverzních predikátů (Eva dostala od Adama kytku) a vybraných alternací 

syntaktických struktur (Karel IV. nechal postavit nový most přes Vltavu, Stříhám se u paní 

Kneislové.). (Autorka sama se od teze agentu v subjektu aktivní věty odvrací ve výklad 

metainformativní teorie na str. 69, čímž této teorii v zásadě připisuje kredit, jenž jí nenáleží - 

neumím však zhodnotit, zda si jej nenáležitě nepřipisuje sama teorie, proto tuto poznámku 

vytýkám do závorky.) Takto komplexní vhled do souvislostí obecných tvrzení a jejich vzájemných 

vztahů v práci nacházíme jen výjimečně.  



3. Poznámky k jazykové stránce práce 

Práce obsahuje nadměrné množství míst, kde se zásadním způsobem projevují problémy s 

porozuměním textu, ne vždy je přitom zřejmé, kterým z následujících důvodů to je dáno: 

vyjádření odráží - lexikálně a/nebo syntakticky původní francouzskou formulaci, a zní tak v 

češtině nepřirozeně, vyjádření je stylisticky neobratné, nikoliv vinou překladu, ale lingvisticky je 

správně, vyjádření je z lingvistického hlediska vágní, nepřesné, špatné. Níže uvádím několik 

typických příkladů, jež ukazují, že by v tomto ohledu práce potřebovala výraznou editaci: 

str. 13: Pokud účastníci komunikačního aktu vyhodnotí předměty nebo osoby v řeči jako jim již 

známé nebo nové, status určitý/neurčitý je potom pouze způsob, jak prezentovat skutečnosti, o 

kterých se mluví. 

str. 86: Výpovědi s obecnou hodnotou ve francouzštině, stejně tak jako v češtině jsou 

charakterizovány především pregnantností plurálu na subjektu... 

str. 147: co do frekvence jejich užití jsou však daleko méně zatížené než ve francouzštině 

Po pravopisné stránce práce vykazuje nedostatky zejména v oblasti interpunkce, typicky absenci 

čárek: typově se jedná o čárky před spojovacím výrazy jako případně, ne nutně, jak - tak, za 

větami vedlejšími, resp. nadbytečné čárky u nevětných konstituentů na začátku věty (viz např. 

str. 13 - Vedle členění věty na jednotlivé gramatické členy, je potřeba rozlišovat...). Po grafické a 

typografické stránce je práce zpracována velmi pěkně. 

Celkově lze na práci ocenit autorčinu šíři záběru: pojednává o nominální skupině subjektu ve 

dvou indoevropských jazycích a z perspektivy více teoretických přístupů, s důrazem na teorii 

metainformativního centrování, již tak zprostředkovává české odborné veřejnosti. Patrně i vinou 

takto širokého záběru a nepochybně též okolnostmi svého vzniku práce vykazuje četné 

nedostatky, a to jak globální, tak lokální. K těm globálním patří výstavba výkladu a textu, 

metodologické problémy praktické části a průměrné jazykové zpracování, v němž je jednak 

patrné původní francouzské znění, jednak nedostatky stylizační a pravopisné. K závažným 

lokálním nedostatkům patří především zavádějící či nepřesná tvrzení o jazyce a přílišné 

generalizace empirických zjištění. Vzhledem k tomu, že je tato práce předložena jako práce 

rigorózní, z výše uvedených a zde bezprostředně shrnutých důvodů ji k obhajobě nedoporučuji. 

 

V Praze dne 18. 4. 2016 

 

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. 


