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Diplomová práce Thomase Bastina je kontrastivní syntaktickou studií zaměřenou na postavení 

předložkových frází v nizozemských a francouzských větách. Autor se úzce zaměřuje na dva druhy 

předložkových frází (PP) - předložkové fráze s funkcí adverbiale místa a času. Cílem výzkumu je popsat 

faktory, které řídí slovosled, a analyzovat možné postavení zmíněných dvou typů adverbiale v 

nizozemštině (NL) a francouzštině (FR). Důraz je kladem jak na popis všeobecných principů 

uplatňujících se v obou zkoumaných jazycích, tak na sémantické a pragmatické faktory uplatňující se při 

komunikaci. Praktický výzkum je založen na korpusu složeného z deseti vět a jejich variant a spočívá v 

posuzování správnosti slovosledu daných vět rodilými mluvčími. Jednotlivé varianty možného slovosledu 

autor následně posuzuje na základě výpovědní dynamičnosti věty. Snaží se stanovit podobnosti a rozdíly 

v pozici příslovečných určení u obou zkoumaných jazyků.  

 

I. FORMÁLNÍ STRÁNKA 

Co se týká formální stránky práce, je psána velmi dobrou nizozemštinou, ale zasloužila by si důkladnější 

kontrolu pravopisu. Je zde větší množství interpunkčních chyb. U mnohých referencí a citací chybí 

paginace (např. str. 26-27 teorie Magnusové 2004,  Broekhuise, Pekeldera 2000 a 2002). To však neubírá 

práci na kvalitě a preciznosti po obsahové stránce.  

Vhodné by bylo doplnit francouzské věty nizozemskými překlady (a zároveň niz. věty francouzským 

překladem), případně uvést anglický překlad u obou jazyků. Práce by tak byla přístupná pro širší 

publikum. 

 

II. TEORIE:  

Bastin vychází z předpokladu Magnusové (2004), že pozici adverbiale místa a času (i jiných větných 

členů) nelze vysvětlit jen na základě gramatických a syntaktických principů, ale na základě kombinace 

mnoha provázaných faktorů a principů: syntaktických, sémantických a pragmatických. Přesto se autor 

domnívá, že syntaktická struktura obou zkoumaných jazyků bude mít vliv na postavení předložkových 

frází a že se toto bude lišit. Hlavní syntaktický rozdíl spočívá v tom, že nizozemský slovosled se 

podřizuje dvěma pevným pólům ve větě a možnosti použít jen jeden větný člen před prvním pólem. 

Francouzština je tradičněji vnímání jako jazyk s jedním pevným pólem a vyznačuje se SVO-slovosledem 

(princip centrum a periferie). V porovnání s francouzštinou označuje diplomant nizozemštinu jako SOV-

jazyk, což je však označení sporné a platné pro vedlejší věty v nizozemštině. (Výzkum je založen na 

posuzování kladných oznamovacích vět, v nichž SOV slovosled neplatí.) 

Teoretický rámec práce tvoří funkční teorie Andrého Martineta. Její přínos spočívá v tom, že jazyk vnímá 

jako nástroj komunikace, který není omezen na soubor syntaktických pravidel. Právě komunikační funkce 

jazyka v sobě zahrnuje další možné funkce (pragmatickou, sémantickou, stylistickou, aj). Není však zcela 

jasné, proč autor volí právě Martinetovu teorii z roku 1985. V popisu důvodu volby prezentuje spíše 

shrnutí teorie a chybí zde adekvátní zdůvodnění či představení jiných možných teorií, z nichž volil. Navíc 

hned v úvodu naznačuje, že Martinetovo rozdělení syntaktických procesů, které vedou k interpretaci 

sdělení  (tj. poziční strategie, lexikální strategie a funkční strategie), není dostačující. Na interpretaci 



sdělení se podílejí i jiné faktory (např. kontext či intonace, viz. str.14), diplomant však zůstává u zvolené 

výchozí teorie a tyto faktory dále nezkoumá. 

Při popisu nizozemského slovosledu vychází Bastin z principu pólů. Velmi dobře  a jasně vypracovaná je 

kapitola 2.2 představující hlavní principy řídící nizozemský slovosled (princip pólů, výpovědní 

dynamičnost věty – v nizozemské terminologii „levo-pravý princip“, princip inherence a princip složitosti 

elementů ve větě). Kladně hodnotím, že v teoretické části projevuje diplomant kritické pojetí sekundární 

literatury. Při srovnání levo-pravého principu s principem téma-réma shledává pojetí Magnusové (2004) 

jako neuspokojivé a navrhuje vlastní náhled na nizozemský slovosled v souvislosti s výpovědní 

dynamičností. V této části by bylo přínosné ilustrovat popsané principy a teorie na příkladech.   

Autor věnuje jednu kapitolu (2.12) zajímavé teorii o postavení PP ve větě, tzv. ROTOR-systém. Systém 

je však jen povrchně vysvětlen a není jasná ilustrace jeho porušení, která má z příkladů vyplývat. Jelikož 

se autor rozhodl tento princip v práci zmínit a uplatňuje ho později při analýze korpusu, byl by vhodný 

více vyčerpávající popis a demonstrace principu na příkladech. Teoretické části by obecně prospělo více 

příkladů pro ilustraci popsaných principů a teorií (např. kapitoly 2.2.2.,2.3., 2.2.5., aj.) 

Celkově je teoretická část vypracována velmi jasně a přehledně, tvoří zhruba třetinu celé práce a autor 

dokazuje, že se v problematice orientuje, je schopný jednotlivé teorie srovnávat a také se vůči nim 

vymezit. Jedinou výtkou v tomto ohledu snad může být, že toto vymezení se nebývá zcela jednoznačné. 

Diplomant například kritizuje teorii představnou v ANS o funkci „spilplaats“ (osa, pivot) příslovečných 

určení času a místa (tzn. adverbiale mají sloužit jako pivot pro tematickou a rematickou část věty). Bastin 

teorii zavrhuje ve prospěch komplexnějšího pojetí Magnusové (2004). Později v práci se však k funkci 

„spilplaats“ vrací a některé příklady v teoretické části takto interpretuje (např. str. 34, str. 93). 

 

III. POPIS A ANALÝZA KORPUSU  

Za účelem výzkumu shromáždil autor korpus deseti NL vět z internetového zdroje. Každý věta pak byla 

přeložena do FR a ke každé větě vytvořil autor varianty s různou pozicí zkoumaných předložkových frází. 

Věty pak předložil pěti rodilým mluvčím každého jazyka a ti posuzovali, zda jsou věty v jejich jazyce 

akceptovatelné či nikoli. Postup výzkumu je logický a dobře promyšlený. Diplomant kombinuje tři možné 

metodologie výzkumu: vytvoření vlastního korpusu, sestavení vlastních variant nasbíraných vět a analýzu 

na základě hodnocení správnosti rodilými mluvčími. Slabinou práce je velmi omezený korpus, na němž 

výzkum stojí. Autor uvádí, že zachoval "omezenost korpusu z praktických důvodů" (str. 82). Kýžených 

typů konstrukce by jistě díky zvolení internetového zdroje pro sběr dat bylo možné nasbírat více. 

Výpovědní hodnota výsledků založených na takto malém korpusu (10 vět) je sporná, jelikož nedochází k 

replikaci, která je potřebná pro zobecnění výsledků. Lze tedy říci, že Bastinovo pozorování jevů je platné 

pro nasbíraných deset vět, nelze však závěry zobecnit. Všeobecnou platnost výstupu by bylo nutné 

prokázat na základě většího korpusu (nejlépe přirozeného jazyka a ne uměle vytvořených vět), kde by 

docházelo k většímu počtu replikací. Nedozvídáme se, z jakého typu internetových zdrojů diplomant věty 

extrahoval a zda se jejich výběrem pokusil o jistou vyváženost korpusu. Jedná se o deset různých autorů, 

deset odlišných stylů či registrů nebo se styly a autoři překrývají?  Navíc není z příkladů jasné, která z vět 

je původní věta nalezená na internetovém zdroji za účelem sestavení výzkumného korpusu. Chybí zde 

jasně vymezený původní korpus.  

Nejvíce problematickou však shledávám nevyváženost korpusu. Srovnání deseti vět, z nichž téměř každá 

obsahuje větný člen s odlišnou funkcí ve větě, má velmi malou výpovědní hodnotu. Výčet nasbíraných 

vět a typů doplnění je následující: ve dvou případech obsahuje věta fakultativní příslovečné určení místa 

(věta 1 a 2); ve dvou případech příslovečné určení času (věty 3 a 4); věty 5 a 6 obsahují tzv. sémantické 

určení místa (podle nizozemské gramatiky jde o jiný druh doplnění než fakultativní příslovečné určení 

místa, má menší flexibilitu umístění); v jedné větě je popsána pozice určení místa spolu s frazeologickým 

doplněním slovesa (jedná se o větný člen, který nespadá do vytyčeného cíle práce a neměl by tvořit 



součást korpusu a analýzy, viz. věta 7); v jednom případě je popsáno vzájemné postavení neinherentních 

určení místa a času (věta 8); věta 9 obsahuje inherentní určení místa (bydlet kde) a fakultativní určení 

času; věta 10 obsahuje dvě příslovečná určení místa (s funkcí specifikace) a je zde analyzováno jejich 

vzájemné postavení. Tento výčet poukazuje na metodologickou nekonzistentnost při analýze příkladů. 

Pokud je zkoumán určitý gramatický jev na základě korpusu, tak by měl korpus obsahovat dostatečné 

množství replikací výskytu tohoto jevu, které jsou poté podrobeny zkoumání tou samou metodou. 

Obecnou platnost získává zkoumaný fenomén jen vícečetným opakováním a potvrzením získává na 

relevanci (replikace). Pokud však diplomant analyzuje pouze deset vět, přičemž téměř v každé z vět se 

vyskytuje jiný druh adverbiale, vztahují se pozorování vždy jen k jedné konkrétní větě (či dvěma větám), 

a ne ke gramatickému jevu jako takovému (tzn. obecná pravidla pro postavení PP místa a času). Cílem 

práce bylo určit, v jakých pozicích se adverbiale může nacházet v rámci pojetí Magnusové (X2-X7) s 

ohledem na větné póly. Toho se diplomant drží u prvních šesti vět. Od věty 7 již tyto pozice v přehledu 

příkladů neudává (40% korpusu). Ve dvou případech (20% korpusu!; věty 8 a 10) se autor navíc nedrží 

vytyčeného cíle a popisuje vzájemné postavení příslovečných určení (v obou případech nabízí k 

posouzení jen dvě varianty věty, zatímco ve zbylých případech je vždy nabídnuto 4-6 variant; to opět 

vede k nesystematickému pojetí analýzy). Omezenosti vlastního korpusu si však je diplomant vědom a v 

závěru práce sám navrhuje nutnost rozšíření korpusu pro ověření výstupů a provedení komplexnější 

analýzy.  

Jednotlivé poznámky k analýze korpusu:  

1.Pozici X5 nemohl diplomant ve většině příkladů posoudit, jelikož extrahované věty neobsahovaly 

dostatek větných členů pro posouzení této pozice. Internetové zdroje a práce s digitálním korpusem 

umožňují nasbírat velké množství dat a požadované věty by zde jistě bylo možné nalézt.  

2. Velmi zajímavé je zjištění o rozdílnosti pozic adverbiale místa a tzv. sémantického určení místa 

(„complément sémiématique locatif‟ , viz věty 5 a 6: sdělit na tweetu, postřelit do nohy). Druhý typ 

doplnění má užší vazbu se slovesem než fakultativní adverbiale místa a času. Roli zde tak pravděpodobně 

hraje inherenční princip. Tato sémantická určení musí stát kolem druhého větného pólu. Proto vychází 

pozice X2, X3 a X4, které jsou pro jiná adverbiale přijatelné, jako neakceptovatelné pozice.  

3. Velmi přínosná je také analýza věty 9 obsahující inherentní určení místa (in Antwerpen wonen/ bydlet v 

Antverpách). Ukazuje se, že taková určení musí stát těsně před druhým větným pólem a nemají takovou 

flexibilitu v rámci umístění ve větě jako neinherentní určení místa. Diplomant tak potvrzuje teorii 

popsanou v Godin & Haeseryn (2000) o tzv. ROTOR-systému, který se uplatňuje v nizozemském i 

francouzském slovosledu. Vyplývá, že inherentní větné členy (tzn. obligatorní doplnění slovesa) mají 

velmi omezenou možnost umístění. 

3. Problematickou shledávám analýzu věty 7. Diplomant si za svůj cíl vytyčil učinit analýzu 

příslovečných určení času a místa. Ve větě 7 však analyzuje pevné spojení onder de lat staan, kde 

předložková fráze nemá požadovanou syntaktickou funkci. Analýza její pozice a srovnání pozice s 

určením času ve stejné větě je pro výsledky nerelevantní a nebylo cílem výzkumu.  

4. Věty 8 a 10 se také vymykají ostatním analyzovaným větám a posuzování vzájemné pozice dvou 

adverbií je zcela jiný předmět výzkumu než určování možných pozic ve větě s ohledem na větné póly..  

 

Celkově je analytická část precizně popsána, logicky sestavena a diplomant prokazuje schopnost 

analyzovat příklady v korpusu na základě teorie popsané v první části práce. Slabinou je již zmíněná 

omezenost korpusu a nekonzistentnost analyzovaných jevů.  

 



Celkové hodnocení: Práce jednoznačně splňuje požadavky standardně kladené na diplomovou práci, 

přináší relevantní teoretická východiska a svědčí o dobré znalosti autora o oblasti výzkumu. Práci 

Thomase Bastina doporučuji k obhajobě a hodnotím velmi dobře.  

 

Případné otázky k obhajobě: 

1. Diplomant by mohl jasněji rozvést pojmy centrifugale a centripetale v souvislosti s rozdělením 

slovosledu na SVO (FR) versus SOV (NL). Pojmy nejsou zcela jasně vymezeny a prolínají se s pojetím 

nizozemštiny jako dvou-pólového systému.  

2. Při analýzy věty 9 vychází najevo, že není jasné, jak lze rematizovat neinherentní adverbiale (v tomto 

případě adv.času), pokud věta zároveň obsahuje i adverbiale inherentní (v tomto případě adv.místa). 

Diplomant se domnívá, že k rematizaci dojde na základě větné intonace (větného důrazu na neinherentní 

adverbiale). V úvodu však tvrdil, že se prosodií a intonací v práci zabývat nebude. Lze jinak u dané věty 

rematizovat neinherenetní adverbiale, aby bylo možné správně interpretovat výpovědní dynamičnost  věty 

na základě psané podoby věty?  

3. Lze příklady 101 a 102 skutečně srovnávat, pokud každá z vět obsahuje jiné množství větných členů. 

což má v tomto případě jasný vliv na slovosled a možné postavení PP? Podle links-rechts-principe jsou 

možné i jiné varianty slovosledu, ty však Bastin neuvádí a příklady interpretuje na základě lexikální 

stratifikace (abstraktní-specifické). Jinde v práci však dochází k závěru, že links-rechts-principe má větší 

vliv na slovosled než princip lexikální stratifikace. Mohl by diplomant toto zjištění rozvést?  

4. V jakých případech mohou stát fráze ve větě za druhým větným pólem. Co je myšleno 

„gramatikalizací“ elementů, které stojí na posledním místě ve větě (str. 40)? 

 

V Praze, 3.9.2015       Mgr. Iva Rezková, Ph.D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


