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Bc. Kristína Valentínyová  
Grammaticalisation of the adjective „like“: processes and boundaries 
ÚAJD FF UK, květen 2017, 86 s. (bez příloh)  
(posudek vedoucího práce)  
 
Předložená diplomová práce je diachronní studií gramatikalizace anglického adjektiva like 
v předložku s důrazem na středoanglické období (spřízněná problematika like jako adverbia, 
spojky a částice zůstala s ohledem na složitost a objem materiálu stranou pozornosti). 
Vychází z pojetí gramatikalizace jako jednosměrného, postupného procesu podle 
Traugottové a Hoppera (zejména 2003), přičemž z jeho konstitutivních rysů akcentuje 
zejména reanalýzu, dekategorizaci, převrstvování starších funkcí novějšími (layering) a 
kontinuitu funkce (významu) vyjádřené novým formálním nosičem (renewal). 
 
Do rámce gramatikalizační teorie diplomantka zasazuje výklad like jako tranzitivního 
adjektiva, tj. adjektiva s komplementací bez pomoci předložky (podle pojetí Maling 1983).  
Vývoj tohoto přídavného jména a jeho gramatikalizační přechod mezi slovními druhy 
Valentínyová sleduje prověřováním celkem deseti vymezených definičních rysů tranzitivních 
adjektiv, systémově závislých na flektivní morfologii, v procesu jejich ústupu právě během 
středoanglického období.  
 
Tento soubor deseti definičních parametrů (původně) adjektivního like zahrnuje tyto 
konstitutivní rysy:  výskyt adjektiva v atributivní, resp. predikativní funkci; schopnost 
stupňovat se; schopnost modifikace kvantifikátorem, resp. příslovcem míry; časovou 
proměnu míry kombinovatelnosti se sponovými i plnovýznamovými slovesy; ztrátu adjektivní 
flexe; fixaci slovosledu ve smyslu pozice před jmennou frází; účast v koordinačních 
adjektivních spojeních; poziční vztah k členům; kombinovatelnost s /jinými/ předložkami; 
výskyt v ustálených spojeních typu as like as či in like manner.  Diachronní změna v těchto 
parametrech (jako je např. ztráta koncovek či fixace slovosledu v dané konstrukci) je chápána 
jako podmínka i projev gramatikalizace. Celý proces se v analýze (s důrazem na tyto 
parametry) sleduje na pozadí typologické proměny angličtiny.  Přechod mezi slovními druhy 
přitom diplomantka chápe jako úkaz škálové povahy a v analýze proto shledává vysokou 
míru funkčního převrstvování ve smyslu layering. 
 
Vlastní analýza byla založena celkem na 371 případech výskytu staroanglického like (tj. gelíc) 
a 232 příkladech použití středoanglického like, vytěžených z korpusů YCOE, resp. PPCME2. 
Potvrdila použitelnost většiny z desítky parametrů, a to buď ve smyslu právě obecnější 
typologické relevance nebo ve smyslu jejich konstitutivní platnosti pro gramatikalizaci (např. 
vývojové  omezení výskytu like v atributivní funkci nebo kombinovatelnost like se stále širším 
okruhem sponových i plnovýznamových sloves). U parametrů nepotvrzených (jako je např. 
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míra výskytu koordinačních adjektivních spojení, výskyt některých frází s adjektivem like) 
konstatuje nesoulad s jinými odbornými zdroji, jejichž empirické doklady platnost těchto 
parametrů dosvědčují, a přičítá jej omezením daného korpusového vzorku či korpusů. 
 
Předložená studie je plodem diplomantčina dlouhodobějšího zájmu o problematiku 
gramatikalizace jako tématu výsostně diachronního a Kristína Valentínyová její pojetí 
koncipovala velmi samostatně a iniciativně. Práce vyniká uceleným pojetím v souladu 
teoretického přehledu s lingvistickou analýzou historického jazykového materiálu, 
přehlednou strukturou a jasným argumentačním stylem. Je založena na rozsáhlém souboru 
odborné literatury vesměs nedávného data i objemném souboru příkladů, prokazuje 
teoretickou fundovanost autorky i filologickou schopnost práce s primárními historickými 
texty a ukazuje další podstatné směry výzkumu. Po jistých úpravách především formulačního 
charakteru (srov. níže) by si tak práce zasloužila publikaci jako příspěvek k teorii 
gramatikalizace, konverze i lexikální sémantické změny (zejména ve vazbě na dílčí 
gramatikalizační procesy layering a renewal a ve vztahu mezi lexémy like, likely, alike, resp. 
similar). 
 
Dílčí kritické a diskusní poznámky: 

1. Místy – a patrně v důsledku časové tísně v závěrečných fázích tvorby práce – zůstaly 
v textu nejednoznačné nebo zavádějící formulace: např. tvrzení, „že like zostala 
schopnosť stupňovania i jako předložky“ na s. 80, resp. 81, které se vztahuje 
k analýze příkladu 43 na s. 50, je třeba kvalifikovat doplněním, že jde o stav 
charakteristický pro přechodovou fázi koncem středoanglického období; stejně tak 
např. tvrzení o ztrátě syntetických stupňovaných forem adjektiva gelíc ve staré 
angličtině na s. 49 neplatí absolutně (k tomu viz též pozn. 23 na téže straně), ale 
pouze ve vztahu k danému korpusu. 

2. Zobecňující poznámka inspirovaná analýzou příkladu 47 na s. 51: pozice adverbia 
genóg před modifikovaným adjektivem (či adverbiem) se ve staré angličtině jeví 
dobře doložena. Tento případ poukazuje na nutnost – v dalším výzkumu – srovnávací 
analýzy syntaktických rysů adjektiv ve staré a střední angličtině. Prověřit by v této 
souvislosti bylo záhodno i diachronní profil syntaktického chování adverbia genóg. 
Tento postřeh lze právě navíc patrně zobecnit: pravidla platná pro moderní angličtinu 
(zde parametry chování tranzitivních adjektiv podle Maling 1983, ověřené především 
na synchronním jazykovém materiálu) mohou být vztažena na předchozí historická 
období jejího vývoje teprve poté, co bude prověřena jejich platnost (i) v těchto 
minulých obdobích soustavněji, než jak se v odborné literatuře doposud dělo.   

3. Obecný předpoklad, že sklon ke gramatikalizaci adjektiva like v předložku se 
kvantitativně ukáže již během staroanglického období, se jeví jako příliš odvážný, 
protože dostatečně nezohledňuje fakt, že těžiště typologické proměny jazyka leží až 
v době pozáborové. 
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4. Souvýskyt staroanglických forem gelíc a líc (s. 59–60) je dán slovotvornou variací, 
nikoli „erozí“ předpony v druhém z tvarů.  

5. Je škoda, že se diplomantce v analytické části již nepodařilo opatřit všechny příklady 
překlady do současné angličtiny (a to včetně středoanglických, jež bez širšího 
kontextu nemusejí být příliš srozumitelné). 

6. Řídké literní chyby, drobné nesrovnalosti v uvedených překladech a jazykové 
nedostatky jsem si dovolil vyznačit do výtisku studie, který jsem měl k dispozici. 

 
Otázky k obhajobě: 

1. Na jakém základě je souhrnně možno diachronní těžiště zkoumaného procesu 
shledávat v rané střední angličtině (viz např. konstatování na s. 77, jež se ovšem zdá 
být v rozporu s tvrzením na s. 82)? 

2. Co lze – jakkoli pouze předběžně a rámcově – přece jen říci o podílu adverbia like na 
zkoumaném procesu, resp. o gramatikalizaci like ve spojku a částici? 

 
Celkové hodnocení:  
Diplomovou práci Bc. Kristíny Valentínyové jednoznačně doporučuji k obhajobě a i přes výše 
zmíněné kritické poznámky předběžně hodnotím známkou výborně. 
 
 
 
23. května 2017      prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 
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