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Jitka ŠÍPKOVÁ: 

Sémantická analýza švédských sloves s částicí  

s přihlédnutím k rozdílu mezi předložkami a adverbii 

 

Jitka Šípková ve své diplomové práci skloubila znalosti z obou studovaných oborů – 

švédštiny a lingvistiky a fonetiky. Věnuje se tématu pro české studenty komplikovanému – 

švédským slovesům s částicí. Studenti zpravidla zvládají morfosyntaktická úskalí těchto 

sloves, ale zásadním problémem bývá sémantické hledisko. I proto musíme práci paní 

Šípkové kvitovat s povděkem. 

Studentka nejprve popisuje teoretická východiska. Vychází z funkční lingvistiky, 

kterou stručně charakterizuje a porovnává ji mimo jiné s přístupem F. de Saussura. Zmiňuje i 

význam elektronických korpusů, které sama využívala v praktické části práce, pro pozorování 

vztahu mezi distribucí slov a jejich abstraktní reprezentací. Dále vysvětluje klíčové termíny 

vážící se ke zkoumanému typu sloves, a sice lexikalizaci a gramatikalizaci. Všímá si i 

problematiky aspektuality a aktionsartu se zaměřením na švédštinu. 

Ve druhé kapitole se studentka zaměřuje na švédská slovesa s částicí, zejména na to, 

jak částice mění význam a použití sloves. Pro praktickou část práce je nanejvýš důležité co 

nejpřesnější vymezení, kdy je částice opravdu nedělitelnou součástí slovesné vazby (kap. 2.1). 

Stěžejní je pak kapitola 2.2 Jak částice mění význam slovesa.  

V praktické části se studentka věnuje pouze dvěma částicím, ut a av. Vychází 

z hypotéz přehledně uvedených na str. 57. Příklady čerpá z dva roky starého korpusu 

Bloggmix 2014 sestaveného z textů z internetových blogů. Na konkrétních příkladech 

popisuje postup analýzy. Následně výsledky hodnotí a porovnává je se svými hypotézami. 

Práci završuje diskuze, kdy se autorka věnuje problematickým aspektům sloves 

s částicí, které vyplynuly z její analýzy. Pro české čtenáře je pak zajímavé srovnání s českými 

vidovými předponami. K práci jsou připojeny přehledné tabulky zobrazující výsledky 

analýzy. 

 

  



Připomínky a podněty k diskuzi: 

- V práci se občas vyskytují chyby v interpunkci. Zde uvádím příklady ze str. 11: 

- „Modely zkoumající jazyk ve vztahu k jeho použití, lépe odrážejí jeho fungování, než 

modely, které …“  

- „Bude tedy blíže mluvenému jazyku, než například korpusy novinových článků, nebo 

literárních textů.“ 

- „lingvista, který chce tomuto stavu porozumět, si musí vyklidit stůl od všeho, co ho vyvolalo 

a od diachronie odhlédnout.“ (citát Saussura) 

- Odkaz 3 na str. 11: V daném kontextu evokuje anglický text dojem, že se jedná o 

překlad z češtiny do angličtiny, ale opak je pravdou. 

- Občas se vyskytují nevhodné formulace: „V rámci konstrukce sloveso + částice lze 

pojmout i vznik produktivních lexikalizací, …“ (str. 53) „Spadají tedy mezi 

konstrukce, které si Bybee (viz 1.2) definuje jako idiomy s volným slotem, …“ (str. 

54) 

- Obdobné drobné nedostatky (ve slovosledu, volbě slov apod.) se vyskytují i u 

překladů příkladů z korpusu, např. „Klobouky mám ráda, ale stejně mám tendenci si je 

sundat hned, jak dostanu šanci.“ (str. 91) Nicméně zde nebylo cílem vytvořit dokonalý 

překlad, ale poskytnout dostatečnou informaci čtenáři neznalému švédštiny. 

 

 

Hodnocení: 

Studentka v této práci dokázala zúročit znalosti z obou studovaných oborů. Teoretické 

znalosti z lingvistiky dokázala vhodně aplikovat na praktickou analýzu. Právě dobrá znalost 

lingvistické teorie v kombinaci s pečlivě provedeným průzkumem práci pozvedají vysoko nad 

průměr. Současně je psána srozumitelným jazykem, kterému porozumí i studenti 

v lingvistické teorii nekovaní. Velmi podnětná je pak kapitola srovnávající švédská slovesa 

s částicí s českými vidovými předponami.  

Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, a proto ji s radostí doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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