
Vyjádření školitele k disertační práci Mgr. Martina Beneše Úvod do teorie jazykové správnosti 

 

Mgr. Martin Beneš nastoupil do doktorského studia v roce 2009 a vždy plnil povinnosti svého 

individuálního studijního plánu bez problémů. Na školícím pracovišti (ÚČJTK FF UK v Praze) vedl od 

roku 2010 řadu povinných i povinně volitelných seminářů a v redakci fakultního recenzovaného 

časopisu Studie z aplikované lingvistiky zastává funkci výkonného redaktora. Pro nakladatelství 

Karolinum přeložil a doslovem opatřil rozsáhlou monografii A. Wierzbické Sémantika: elementární 

a univerzální sémantické jednotky (2014). 

Doktorand je zaměstnán v oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., a témata 

jeho četných publikačních výstupů jsou ve značné míře určena potřebami tohoto oddělení. Dalo by se 

říci, že zde Mgr. Martin Beneš plní úlohu tvůrce koncepcí. Pro kolektivní monografii Psaní velkých 

písmen v češtině (2015) vytvořil s oporou o zahraniční lingvistickoteoretickou a jazykověfilozofickou 

literaturu teorii apelativní a propriální složky pojmenování, kterou formuloval v 3. kapitole této knihy 

a kterou pak zbylé kapitoly aplikovaly na jednotlivé oblasti psaní počátečních velkých/malých písmen. 

Pro potřeby Akademické příručky českého jazyka (2014) sepsal teoretické pojednání o morfematické 

rovině češtiny, které se kolektiv vyučujících ÚČJTK rozhodl ve spolupráci s autorem převzít do skript 

Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení (s terminologickým slovníkem) (2014). Pro olomoucký 

projekt Moderní mluvnice češtiny (2013) vytvořil reprezentacionalistický popis českého pravopisu. 

Vedle obecných témat, jež soustavně rozvíjí s ukotvením v perspektivě filozofie jazyka, se ve své 

publikační činnosti věnuje i konkrétním otázkám a jednotlivým jazykovým jevům. 

Nyní Mgr. Martin Beneš předkládá k obhajobě svou disertační práci Úvod do teorie jazykové 

správnosti. Práce vznikala postupně, některé z jejích kapitol byly v upraveném znění publikovány 

časopisecky. S rozšiřováním okruhu odborné literatury, již autor v práci využil, a v důsledku 

prohlubování vlastních teoretických úvah se v průběhu psaní proměnily její akcenty, což vyústilo i ve 

změnu názvu práce. Práce vyniká teoretickou fundovaností a logicky promyšlenou návazností 

výkladů. I v tomto případě se Benešova koncepce stává uceleným teoretickým východiskem, na němž 

svou (jazykověporadenskou i výzkumnou) činnost začíná stavět jeho pracoviště. Význam, jaký má 

Mgr. Martin Beneš pro současnou českou jazykovědnou bohemistiku, ilustruje i skutečnost, že byl 

letos v lednu jedním ze dvou plenárních řečníků na třídenní mezinárodní konferenci uspořádané 

u příležitosti 100. výročí založení časopisu Naše řeč. 

Disertace Mgr. Martina Beneše představuje promyšlený fundament, na němž lze založit kodifikační 

a poradenskou činnost nejen v oblasti českého jazyka. Podle mého soudu předkládaná disertace 

standardní požadavky splňuje, ba překračuje, a proto ji vřele doporučuji k obhajobě a navrhuji 

hodnocení „prospěl“. 

 

 

 

V Praze 21. března 2017      doc. Mgr. Robert ADAM, Ph.D. 


