
                                

 

.. 

        

nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
Sekretariát: č. 105, 1. patro 

Tel.: (+420) 221 619 277 
 

http://uajd.ff.cuni.cz 
zuzana.freitas@ff.cuni.cz 

 

 

                                 Ústav anglického jazyka a didaktiky 
                                                                              nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1                 
                                    
Dominik Šefčík, English synonyms from the syntagmatic perspective in intrasentential 

context / Anglická synonyma ze syntagmatického hlediska ve větném kontextu 

Magisterská diplomová práce, Ústav anglického jazyka a didaktiky, FF UK Praha,  

Srpen 2016.  Posudek školitele  

 

Diplomová práce Dominika Šefčíka je originální korpusovou studií synonymie 

v diskursu, a to souvýskytu adjektivních synonym v rámci jedné věty/souvětí. Byla zčásti 

inspirována prací P. Storjohannové, zabývající se synonymy ze syntagmatického hlediska 

v němčině, především však vychází z výzkumu a metodologie S. Jonese, který takto zkoumal 

antonyma a jejich konstrukce. Je třeba říci, že pustit se do tohoto projektu vyžadovala odvahu, 

protože se jedná do značné míry o neprobádané území a výsledek byl nejistý.   

Celkovou koncepci práce představuje kap. 1 Introduction, přehled základní literatury o 

synonymii a relevantních studiích podává kap. 2 Theoretical background. Velmi pěkným 

způsobem jsou nejprve prezentována pojetí synonymie v historickém sledu nejčastěji 

citovaných autorů, Ullmanna, Lyonse, Cruse a Murphyové. Nejnovějšímu výzkumu synonym 

bylo nedávno věnováno celé číslo časopisu International Journal of Lexicography (Vol. 26 

/2013, No. 3), které měl diplomant k dispozici, z prostorových důvodů ale nebylo možné tyto 

studie do práce zahrnout. Druhá část je věnována poznatkům o souvýskytu synonym v textu, 

zmiňovanému v literatuře a zejména pak německé studii Stojohannové. Třetí část zevrubně 

popisuje studii Stevena Jonese, která sloužila jako model při sestavování projektu.  

Kap. 3 Research project řeší nesnadný úkol, jak sestavit vzorek vět obsahujících 

současně dvě synonyma. Složitost toho úkolu se do jisté míry zračí i v popisu postupu, 

Stručně shrnuto autor zvolil za základ adjektivní synonyma (vztahující se k osobám a jejich 

chování), zúžil výběr na 17 adjektiv tvořících záhlaví slovníkového hesla s příslušnou 

synonymní řadou. S použitím několika slovníků synonym pak vytvořil průniky těchto 

synonymních řad, které byly testovány na souvýsky v korpusu. Na základě tohoto testování 

bylo každé z těchto adjektiv spárováno s jedním až 12 synonymy. Celkově tak vzniklo 81 

párů, které poskytly 230 vět, v nichž se tato adjektivní synonyma objevují společně 

(kompletní seznam podle klíčových adjektiv v příloze).  Budiž řečeno, že klíčová Tabulka 3 

(oddíl 3.3.6), která ukazuje kolik a které páry synonym uvnitř vět bylo zařazeno do 

zkoumaného vzorku, mohla být přehlednější. Stačilo by, kdyby obsahovala součty pro každé 

synonymum-záhlaví a jeho páry a pak celkový součet, který by měl činit 230 položek (vět se  

souvýskytem synonym).  

Kap.4 Data analysis začíná popisem vzdáleností, které dělí souvyskytující se 

adjektivní synonyma a které mohou být indikátorem funkčních vztahů. Základní strategie 

výzkumu spočívá v hledání paralel k Jonesovým osmi novým „syntagmatickým“ typům 

antonym a hned zkraje diplomant konstatuje, že jeden z nejvýznamnějších Jonesových typů 

„ancilární“ (služebná) antonymie podle všeho není mezi synonymy (prakticky) zastoupen. 

Osobně si myslím, že na definitivní závěry je příliš brzy, např. položka [56] a stubborn 

clinging to bad habits / an obstinate refusal to ‘move on up’ (oddílu 4.3) by docela dobře 

mohla být považována za příklad „ancillary synonymy“. Naopak další analogický typ, 

koordinovaná synonymie je ve vzorku zastoupena velmi silně (60 %). Autor nakonec dospívá 

k závěru (viz Tabulka 7), že z osmi Jonesových typů se v jeho vzorku objevila kromě 

koordinované synonymie pouze ještě negovaná synonymie a naopak se tu vyskytl jiný typ, 

skalární synonymii. Více než třetinu (36%) tvoří případy (4.3 Variation) , u kterých autor 

nachází jako v podstatě jediný spojovací rys stylistickou variaci, která zamezuje opakování 
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téhož slova. Škoda, že v oddílu není více příkladů nebo že v příloze není celý soubor vět s 

„variací“, aby si čtenář mohl vyzkoušet, zda by z nich nešlo „vydolovat“ víc.  

Obecně jer malé (či žádné) zastoupení většiny typů (ancilární, negovaná a skalární) 

podle mého evidentně dáno především velikostí vzorku. Jones vyhledával své příklady na 

webu s oodůvodněním, že běžně dostupné korpusy neposkytují dostatek dat. Např. Jonesova 

idiomatická antonymie je nepochybně mezi synonymy poměrně běžná (srov. binomiály by 

hook or by crook, kith and kin), což ovšem na vzorku práce nelze dokázat.  Budiž řečeno, že 

na nízkém počtu dokladů některých typů (např. skalárního) se kromě velikosti vzorku z 

principu podílí i použitá metoda, která postupuje od souvýskytu ke struktuře. Je to logický a 

systémový postup, ale zároveň také svazující. Bylo by ale možno postupovat opačně, od 

struktury k souvýskytu. Např. skalární synonymie se týká synonym, která Cruse označuje 

jako plesionyma (near-synonyms). Cruse k jejich identifikaci používá diagnostické 

konstrukce, které tato částečná synonyma kontrastují, aniž by to vedlo k paradoxu (There was 

a fog that day - or, more exactly, a mist ). Podobných kontrastivních struktur je nepochybně 

víc (např. The fame, or rather notoriety of the family, …) a s jejich pomocí by se určitě 

případů „skalární synonymie“ našla celá řada. Také to, že studie neobjevila některé 

konstrukce analogické konstrukcím antonymním neznamená, že synonyma nelze tímto 

způsobem použít. A samozřejmě mohou existovat i syntagmatické konstrukce/užití zcela 

specifická pro synonyma. V tom směru nechává studie spoustu prostou pro další výzkum.  

Kap. 5 Conclusion sice rekapituluje všechna podstatná zjištění, ale slušelo by se 

explicitně odpovědět na všechny tři výzkumné otázky, které si autor v oddílu 3.2 stanovil. 

Mohl by konkrétně v rámci obhajoby odpovědět na třetí z nich: When two synonyms co-occur 

in the same sentence, how likely is it that they will be explicitly contrasted?   

Při hodnocení práce bych rád zdůraznil, že po počátečních konzultacích nad tématem 

diplomant pracoval zcela samostatně, sám si koncipoval výzkumný projekt, včetně sběru 

materiálu a jeho rozboru. Školitel měl možnost se s prací seznámit prakticky až ve finální fázi 

(a to ještě ne s celým textem). Kromě koncepce oceňuji i jazykovou úroveň a formální 

zpracování práce. Z pár připomínek bych zmínil: 

- v české (slovenském) názvu práce bylo možno přeložit anglické „intrasentential context“ jako „vnitrovětný 
kontext“;  

- s. 60: u citace ‘adapted by constitution or character to act, operate, or achieve the intended or desired ends with 
ease, fitness or grace’. chybí zdroj (podobně na jiných místech); patrně jde o slovník, ale je třeba všechny 
citace pro čtenáře jasně identifikovat;  

- bibliografie – nutno uvést bibliografické údaje i u slovníků; podobně na s. 29 v poznámce 11 pod čarou chybí 
údaj u Encyclopedia of Language and Linguistics (Brown: 2005) 

- Appendix:  vedle (nebo místo) soupisu vět podle adjektiv bych uvítal uspořádání vět podle typů synonymie; je 
to samozřejmě riskantnější, protože to umožňuje kontrolu správnosti zařazení, ale bylo by to ku prospěchu 
věci.   

Otázka pro diskusi: Vzhledem k předepsanému počtu dokladů výzkum problematiku 

souvýskytu synonym v textu jenom nakousl. V závěru jsou nastíněny možné další směry 

zkoumání, ale zajímalo by mě, jaký další postup by diplomant zvolil a na co by se skutečně 

zaměřil, kdyby se rozhodl ve výzkumu pokračovat?   

Závěr: Diplomová práce splňuje všechny požadované náležitosti a doporučuji ji proto 

k obhajobě. Považuji ji za velmi zdařilou, a přikláním se proto spíše ke známce „výborná“, O 

konečném výsledku rozhodne průběh obhajoby.  

 

 

V Praze dne 26. 8. 2016                                            prof. PhDr. Aleš Klégr 
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