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Kristína Valentínyová 

Gramatikalizace adjektiva "like": procesy a jejich hranice 

(Grammaticalisation of the adjective "like": processes and boundaries) 

 

Diplomová práce, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav anglického jazyka a didaktiky, 

86 str. 

Praha, květen 2017 

posudek oponenta 

 

Diplomová práce Kristíny Valentínyové se zaměřuje na otázkou gramatikalizace 

přídavného jména like, jež s obecným úbytkem flektivních koncovek pozbývá část svého 

adjektivního charakteru a nabývá mnoha vlastností předložkových. Hlavní důraz přitom 

práce klade na sledování změn gramatických rysů zkoumaného lexému v přechodu mezi 

obdobím pozdně staroanglickým a raně středoanglickým.  

Teoretická část práce je rozdělena do pěti základních oddílů. První je věnován 

procesu gramatikalizace a jeho jednotlivým stádiím. Autorka v něm představuje 

problematiku tzv. layering (koexistence starších významů a forem společně s formami a 

funkcemi novějšími) a semantic bleaching (tj. postupné významové eroze), jakož i roli, jakou 

v gramatikalizaci hrají frekvence, analogie a syntaktická reanalýza. V následujících oddílech 

se pak autorka věnuje popisu adjektiva like ze synchronního i diachronního pohledu – 

zaměřuje se na historii tranzitivních adjektiv i slovnědruhovou platnost like v současné 

angličtině. Přechod od adjektivního vyjádření podobnosti směrem k předložce rovněž 

dokládá na analogických příkladech z jiných jazyků. V posledním oddílu se pak diplomantka 

soustředí na gramatické rozdíly mezi anglickými přídavnými jmény a předložkami. Sebraná 

kritéria jí pak slouží jako základ pro strukturu i způsob vyhodnocování dat v praktické části 

práce.  

Ta je založena na rozboru zhruba 600 příkladů získaných ze dvou značkovaných 

korpusů (371 příkladů z YCOE a 232 z PPCME2). Protože se jedná o komplexní téma s řadou 

překryvů, zohledňuje autorka ve své analýze nezávisle deset morfologických a syntaktických 

kritérií pro určení předložkovosti a adjektivnosti.  Zaměřuje se na užívání like (gelíc) v 

atributivní a predikativní funkci, přítomnosti adjektivní flexe a možnosti stupňování či 

rozvíjení adverbiem, stejně jako pozici zkoumaného lexému vůči řídícímu jménu a 

determinátoru (tedy slovosledu uvnitř jmenné fráze). Rovněž si všímá toho, zda se like 

vyskytuje v koordinaci s nějakým dalším adjektivem, zda se fráze, k níž like přináleží, pojí se 

sponovým či plnovýznamovým slovesem a zda po like následuje předložka (což souvisí se 
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změnou like z adjektiva tranzitivního na intranzitivní). Speciální oddíl je pak věnován like ve 

vybraných ustálených/frekventovaných spojeních (in like manner, likewise a as like as). 

Veškerá zjištění jsou pak přehledně shrnuta v tabulce v závěru práce.   

Pro gramatikalizaci like se jako nejzásadnější ukazují být změny v atributivní funkci a v 

typech sloves, vedle nichž se like ve zkoumaných příkladech vyskytuje. Oproti materiálu 

staroanglickému je distribuce atributivního like ve střední angličtině omezena na užší okruh 

kontextů. Rovněž lze v tomto období pozorovat nárůst výskytů like po lexikálních slovesech. 

Ve zkoumaném vzorku nelze naopak vysledovat úbytek komparativních forem, což autorka 

vykládá jako přirozený důsledek toho, že podobnost je vlastností skalární, a možnost 

stupňování tudíž přetrvává i v jinak typicky předložkových vazbách. 

Předložená práce má velmi přehlednou strukturu.  Autorka ve svém výkladu 

postupuje velice systematicky; s potřebným kritickým nadhledem hodnotí jednotlivé příklady 

a umně propojuje poznatky předložené v teoretické části kapitoly při rozboru a výkladu 

vlastních analyzovaných dat.  Formální nedostatky práce jsou pouze ojedinělé (v obsahu 

např. chybí shrnutí práce a použitá bibliografie, občas se objevují drobné chyby v 

interpunkci). Text je napsán gramaticky i stylisticky velmi pěknou angličtinou, i když se místy 

(nehojně, ale přesto) objevují věcně nepřesné nebo poněkud vágní formulace (např. str. 23 

“prepositional like lacks in the domain of specificity“, str. 49  „seems like a rapid decline in 

frequency“ či str. 57 „lyke clearly functions as a preposition, since it is governed by a motion 

verb hurtle and specifies the manner of this movement“ – příslovečným určením způsobu 

zde bude patrně celá fráze, nikoli samotná předložka). To je však pravděpodobně z velké 

části dáno omezenými časovými možnostmi, stejně jako komplexností problematiky, kterou 

není vždy zcela jednoduché slovně přesně postihnout. Tyto nedostatky však, domnívám se, v 

celkovém pohledu nikterak neubírají na výzkumné kvalitě práce.   

 

Připomínky k jednotlivostem a otázky k obhajobě: 

- na str. 10 autorka uvádí, že like ve funkci spojky je stále považováno za nestandardní, 

což dokládá odkazem na Quirk et al. (1985). Vzhledem k datu vydání by nicméně bylo 

vhodné dané tvrzení doložit i nějakou novější publikací. 

- na str. 19 jsou uvedeny příklady alike v adverbiální a predikativní funkci. Jak by bylo 

možné v tomto světle vyhodnotit alike v příkladech typu „[i]t's time for us all, men 

and women alike, to move beyond the cardboard versions of real-life people“?  

- str. 32: „there are other word classes, in addition to adjectives, that are gradable, 

such as adverbs“ – jaké další slovní druhy jsou v angličtině stupňovatelné? 
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- str. 33: „the grammaticalized comparative forms would seem tautological“ – nedala 

by se předložka near považovat za obdobně tautologickou?  

- na str. 34 zmiňuje autorka absenci stupňování u předložek na příkladu *John is forer 

the Democrats than the Republicans. Bylo v tomto případě ale stupňování přípustné, 

pokud by bylo perifrastické (more for…)?   

- str. 37: k pořadí determinátorů a modifikátorů – jak by bylo možné zhodnotit many ve 

frázích typu „many a …“? 

- str. 56 „the verb go cannot be followed by an adjective“ – na jakém základě lze 

vyloučit, že se nejedná o příklad typu go mad? 

- str. 58: je možné říci, nakolik lze větší rozsah sloves vyskytujících se v kombinaci s like 

připsat na vrub gramatikalizaci a nakolik pouze nedostatku textového materiálu 

v ranějším období?  

 

Závěr: 

S ohledem na výše uvedené předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a 

předběžně hodnotím jako výbornou. 

 

 

 

V Praze dne 25. 5. 2017 

Mgr. Jiřina Popelíková 
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