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14:00 Předsedkyně komise Marie Vachková zahájila obhajobu, představila sebe a přítomné 

členy komise a přítomné oponenty. Přítomným pak představila studenta. 

14:02 Školitel seznámil přítomné stručně se svým hodnocením studentova studia a jeho 

disertační práce, které uvedl ve svém písemném vyjádření. Vyzdvihnul přínos této práce, 

která zkoumá doposud ne příliš probádané jevy nizozemské syntaxe. 

14:07 Mgr. Kijonková seznámila přítomné s tezemi své disertační práce. Formou power-

pointové prezentace sdělila zejména: 

- Charakteristiky zkoumaných fenoménů: valence, tzv. středního pole nizozemské věty

a psychologických sloves.



- Názorné příklady modifikace slovosledu v tzv. středním poli nizozemské věty vlivem

psychologického slovesa.

- Charakteristiku psychologických sloves, použitou v této práci, a sémantických rolí,

které se vážou na divalentní psychologická slovesa – „experiencer“ a „stimulus“

- Sestavení a rozsah korpusu, konstrukci a distribuci testu, ve kterém respondenti

označovali jednotlivé varianty vět jako gramatické a negramatické a zpracováni

získaných dat.

- Vlastnosti podmětů a předmětů, které byly zkoumány s cílem zjistit jejich vliv na

slovosled v tzv. středním poli vět s psychologickým slovesem. Jmenovitě jde o:

životnost, konkrétnost a abstraktnost, přítomnost interního nebo externího stimulu,

určitost a komplexnost.

- Hlavní závěry výzkumu: ve větách s psychologickým slovesem je slovosled v tzv.

středním poli ovlivněn následujícími způsoby: pořadí předmět – podmět je běžnější,

když je podmět neživý a abstraktní nebo víceméně abstraktní. Zmíněné pořadí je taky

běžnější, pokud přísudek váže neurčitý podmět. Dále má na slovosled vliv jenom

interní typ stimulu. Souhrnně Mgr. Kijonková uvádí, že prototypický předmět v tomto

typu vět je životný, určitý a má relativně menší informační hodnotu a prototypický

podmět je neživotný, neurčitý a nese vyšší míru informační hodnoty.

14:24 Oponent doktor De Louw seznámil přítomné s hlavními body svého posudku a se 

závěrem, že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. Položil studentce tyto 

otázky: 

- Proč je termín valence na začátku práce dominantní, avšak později ustupuje do pozadí

a dominuje termín slovosled? Oponent taky poukazuje na nekoherenci teoretické části

o definici psychologických sloves.

- Které věty v korpusu zkonstruovala studentka a které pocházejí ze sekundárních

zdrojů?

- Proč je počet respondentů omezený na 16, jak vyplňovali respondenti test a proč o

nich nebylo sesbíráno více informací?

14:30 Prof. Pekelder seznámil přítomné s hlavními body posudku prof. Van der Horsta se 

závěrem, že profesor Horst doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. Položil 

studentce tyto otázky: 



- Je možné mluvit o systému, když jde o takhle specifických slovesech, nebo je nutné

dívat se na tyto slovesa jako jednotlivé případy? Jak se studentka dívá na pravidla a

vzorce v jazyce?

- Jak se vytváří slovosled?

- Může být v tomhle výzkumu relevantním faktorem kongruence mezi podmětem a

přísudkem?

14:36 Mgr. Kijonková reagovala na posudky oponentů a jejich položené otázky. 

- Termín valence je vskutku dominantní v úvodních částech práce, avšak podle

studentky je problematika valence stále přítomná, a sice její syntaktická i sémantická

stránka.

- V práci nejsou zkonstruované věty a věty z externích zdrojů nijak označené. V příloze

jsou však uvedeny všechny věty z externích zdrojů. Část o teoretické definici

psychologických sloves není podle studentky nekoherentní. Cílem této části údajně

bylo prezentovat celkovou vědeckou diskusi k tomuto problému a následně

poskytnout vlastní definici.

- Počet respondentů 16 je vyšší než počet, s jakým pracuje většina nizozemských

lingvistů. O respondentech mohlo být uvedeno více informací, např. jejich pohlaví a

dosažené vzdělání.

- Co se týče existence systému, Mgr. Kijonková poznamenává, že tento výzkum

pracoval s omezeným počtem sloves, takže celkově byly nalezeny jenom 4 slovesa,

která umožnují specifický slovosled. I přesto jde podle studentky o indikace existence

systému, protože tato slovesa vykazují množství společných vlastností.

- Otázka produkce slovosledu spadá podle studentky spíše do domény

psycholingvistiky nebo historické lingvistiky. I když tenhle výzkum poukazuje na jisté

relevantní faktory, žádný dostatečně nevysvětluje produkci slovosledu.

- Podle studentky není kongruence mezi přísudkem a podmětem relevantním faktorem

tvorby slovosledu. Respondenti by pak volili specifický slovosled v případech, kdy

kongruence vyjadřuje, který větný člen je podmět. Studentka tento fakt dokládá

speciální power-pointovou prezentací.

14:51 Předsedkyně komise zahájila diskusi. 

V následné diskusi vystoupili: 



- Dr. Dovalil poznamenává, že v izolovaných větách bez poskytnutí kontextu není

možné správně posuzovat funkční perspektivu. Také pokládá otázku, zda sociální

status respondentů mohl ovlivnit odpovědi. Oponent Robertus de Louw poznamenává,

že otázkou implicitního kontextu se při posuzování práce také zabýval, avšak došel

k názoru, že testované věty jsou dostatečně dlouhé na to, aby kontext poskytli. Mgr.

Kijonková dodává, že respondenti si mohli k větám vymyslet libovolný kontext.

Kontextuální vlivy takhle zůstaly mimo záběr práce. K otázce sociálního statusu

studentka uvádí, že všichni respondenti měli středoškolské nebo vysokoškolské

vzdělání. Specificky byli vybrání respondenti bez lingvistického vzdělání. Přítomnost

respondentů s takovým vzděláním by podle studentky naopak mohlo vést

k nepřirozeným odpovědím a výsledky zkreslit. Odpovědi učitelů by mohly být

využity ke zkoumaní procesu standardizace, tento výzkum se však soustředí na

přirozené užití jazyka. Prof. Pekelder poznamenává, že jevy zkoumané v tomto

výzkumu nejsou v gramatikách téměř popsány, jde o velmi specifické otázky.

- Dr. Dovalil se ptá, jaké žánry byly použity pro vytvoření korpusu. Studentka uvádí, že

přibližně polovina vět pochází z novin a zbylá polovina byla vyhledána na Google. Dr.

Dovalil poznamenává, že i v tomto případě mohly být věty z novin několikrát

redakčně upravovány, a tak je tu možnost přítomnosti sociálního aspektu tvorby textu.

- Doc. Vachková poznamenává, že je těžké určit, co je v případě tvorby slovosledu

silnějším faktorem – slovo nebo znak. Mgr. Kijonková odpovídá, že podle preference

životních entit (vycházejíc z egocentrického pojímaní světa – respondentům je bližší

to, co je jim podobné) soudí, že je to znak, nebo entita za ním.

- Prof. Hoffmanová se ptá, proč jsou v práci zahrnuta i nepravá psychologická slovesa.

Mrg. Kijonková odpovídá, že jde o velkou skupinu sloves, na kterých je možné

zkoumané jevy pozorovat nejlépe. Navíc se definice psychologických sloves liší –

některé gramatiky uvádějí nepravá psychologická slovesa.

15:22 Předsedkyně komise ukončila samotnou obhajobu a komise zahájila neveřejné zasedání 

o klasifikaci obhajoby disertační práce.



Předsedkyně komise seznámila studenta a přítomné s výsledkem obhajoby: Obhajoba 

disertační práce byla klasifikována prospěla. 

Zapisovatel: Marcel Ištván 

Jméno a podpis předsedy komise: 

doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. 

Jméno a podpis dalšího člena 

komise: 


