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Vedoucovský posudek diplomové práce Bc. Sylvy Filiačové Sémantika prefixů ve slovesných 

neologismech 

Diplomová práce Bc. Sylvy Filiačové se zabývá vývojovými tendencemi ve slovesné prefixaci a 

čerpá materiál z nejnovějších vrstev neologické excerpce NEOMAT. I když nepochybně jde o 

atraktivní téma, staví se k němu bohemistika dosud spíše rozpačitě, což se také odráží 

v neuspokojivém lexikografickém zpracování příslušných lexémů v neologických slovnících – a 

z toho, aspoň pro mne, nejsilněji vyplývá aktuálnost tématu a potřeba jeho zpracování. Práce 

vychází z adekvátní odborné literatury včetně několika aktuálních cizojazyčných titulů (mj. 

L. Janda, S. Oertle) a recentních domácích prací oživujících tradiční bohemistický diskurz v této 

oblasti (Z. Lehoučková, L. Veselý). Vedle všech obvyklých částí, jako je abstrakt, úvod, závěr, 

seznam zdrojů a soupis analyzovaných lexémů v příloze, obsahuje práce tři teoretické kapitoly a 

v dalších třech analytických kapitolách modeluje významovou strukturu prefixů od-, pro- a vy- ve 

zkoumaném materiálu. Méně pozornosti může práce věnovat samotnému vymezení neologismů a 

související terminologické diskusi, protože tyto otázky autorka detailně pojednala ve své 
bakalářské práci, a tak na ni zde odkazuje. 

Při charakteristice slovesné prefixace autorka probírá slovotvorné hledisko, valenci, vidovou a 

lexikální funkci prefixů a rozdělení prefixů jednak podle původu, jednak podle sémantiky. 

Zaujímá a přesvědčivě odůvodňuje stanoviska k řadě ožehavých otázek, na něž jsou v literatuře 

protichůdné názory, např. k otázce prostě vidových prefixů a otázce subsumpce. V další kapitole 

se autorka věnuje vzniku a vymezení (tj. kritériím) polysémie u prefigovaných sloves. Zde bych si 

k (výborným!!) příkladům na rozmanitost významů u slovesa vybruslit (na s. 23–24) dovolil dát 

k úvaze, zda se opravdu jedná do takové míry o (dolníkovskou) kosémii, jak píše autorka, nebo 

zda lze někde přece jen vidět synchronní radiální vztah mezi významy (ve smyslu klasické studie 

L. Kroupové a V. Mejstříka ve Slově a slovesnosti 1969), nebo dokonce i jejich přímou 

diachronní, genetickou souvislost. (Korektní je nicméně poznamenat, že zde autorka takové 

možnosti nevylučuje.) V poslední kapitole teoretické části autorka nejprve velice fundovaně 

charakterizuje databázi NEOMAT coby materiálové východisko analýzy (nechybějí ani 

poznámky k jejím slabším stránkám). Poté s ohledem na cíle práce – „poukázat na obecné 

tendence a dominantní významy jednotlivých prefixů“, s. 32 – promyšleně formuluje kritéria 

výběru materiálu; uvedenou pasáž mimochodem považuji za jeden z příkladů vzorného 

výkladového postupu, který je pro práci charakteristický. Nakonec autorka předvádí postup 

analýzy, založený především na zachycení odpovídajících formálních a sémantických znaků 

jednotlivých slovesných doplnění a na tvorbě slovníkové definice. (K některým příkladům 

uvedeným na s. 34 lze pronést marginální kritickou poznámku, že u nich nejsou doplnění uváděna 

zcela jednotně či systematicky.) 

Tři kapitoly praktické části mají shodnou strukturu – autorka vychází ze zpracování sémantiky 

každého prefixu v literatuře, pak uvádí významy prefixu ve svém materiálu a bohatě je dokládá, 

přičemž se nevyhýbá adekvátním diskusím o spornějších případech, a nakonec znázorňuje 

zjištěnou významovou strukturu daného prefixu. Nejdříve je třeba ocenit to, jakou ohromnou 

práci, a to jak ryze „mechanickou“, tak vysoce intelektuální, odvedla autorka už při analýze 

dosavadních zpracování sémantiky zkoumaných prefixů v dostupné literatuře: vedle PMČ, MČ1, 

NTS a AGSČ nezůstal stranou ani zbrusu nový Slovník afixů užívaných v češtině (i když u 

předpony pro- není jeho klasifikace komentována – domnívám se, že jde o [omluvitelné] 

opomenutí, protože stejně jako u jiných předpon by i tady, jednoduše řečeno, bylo co 

komentovat). Už tato výchozí autorčina analýza, která odhaluje řadu sporných, nelogických a 

vzájemně nekompatibilních úvah v základech předložených klasifikací (přičemž nejméně 

pochopitelné mi jsou obrovské rozdíly mezi Akademickou gramatikou a Slovníkem afixů), je pro 

mne přesvědčivým důkazem autorčiny odborné erudice. (V této souvislosti bych se autorky při 

obhajobě rád zeptal, nakolik jsou její – nečetná – smířlivá tvrzení typu „nepopírám, že na toto 

sloveso můžeme pohlížet z více perspektiv“, s. 40, u zjištěných velmi problematických hodnocení 
pouhou diskurzní strategií.) 
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Je zcela přirozené, že při významové klasifikaci jednotlivých dokladů nemám na některá užití 

daných sloves stejný pohled jako autorka. O některých příkladech jsme diskutovali, někdy jsem 

autorku přesvědčil, jindy si suverénně obhájila své řešení. K rozčlenění významových spekter 

analyzovaných předpon ani k zařazení dokladů do jednotlivých skupin nemám závažné 

připomínky až na jedinou: při pohledu na graf na s. 88, shrnující významovou strukturu předpony 

vy-, mi není zřejmé, odkud se vzala skupina ‚upozornit někoho na něco‘ a proč není ke 

kauzativnímu ‚zbavit se něčeho, ztratit něco‘ přiřazeno i nekauzativní ‚zaniknout‘, které je v textu 

popsané, byť je nelze doložit velkým množstvím příkladů. Prosím tedy autorku na obhajobě o 

komentář. – K dílčím popisům významu sloves mám několik málo drobných poznámek, které 

však rozhodně nemohou mít vliv na mé hodnocení práce: údajně nejasnou motivaci slovesa 

odplzat (užitého o slimákovi) bych hledal u výrazu plzák (k s. 41), u zakončení slovesa 

islamizovat bych k „nabývání nějaké vlastnosti“ přidal kauzativnost (k s. 44); sloveso odprdit se 

(zhruba ‚zbavit se „provinční zaprděnosti“‘) podle mě nemá nejasnou motivaci, ale kmenotvorné i 

má vytvořit kauzativum (k s. 45); významový rys ‚uvolnění objektu odněkud‘ bych viděl i u 

prvních tří příkladů u předpony vy- (k s. 77); u téže předpony podle mě přechází význam slovesa 

vydevelopovat (prostor strahovských kolejí) od ‚zbavení se něčeho, ztráty něčeho‘ k ‚zisku‘ 

(s. 82). 

Formulačních, pravopisných a typografických chyb je v práci opravdu velmi málo, vyznačil jsem 

je ve výtisku. Formulačně poněkud problematické se mi zdá vysvětlení významového rozšíření 

vytunit na vylepšit jako neosémantismu (na s. 87), protože věta „poté se význam rozšířil na 

vylepšení čehokoliv [tj. nejen auta, F. M.]“ podle mě znamená, že by šlo stále o jeden význam 

dohromady. Stylově práce kolísá na nemnohých místech, např. při popisu neosémantismu odklonit 

na s. 41–42. K užité terminologii mám (vedle výše uvedených dílčích pochybností o kosémii, jejíž 

zohlednění samo o sobě však považuji za velice důležité!) jedinou poznámku – o slovesech 

vyshakovat a vyšejkrovat asi není nejvhodnější mluvit jako o „synonymních“ (s. 87). Ojediněle 

bych zpříjemnil bibliografické odkazy (na s. 81 by to chtělo citovat přesněji než celý ČJA; korpus 
SYN bych v závěrečném seznamu literatury citoval pod písmenem s). 

Posuzovaná práce bezesporu vyhovuje všem obvyklým nárokům, které bývají na diplomové práce 

v ÚČJTK kladeny, ba dokonce lze říct, že je v mnoha ohledech vysoce nadstandardní. S velkou 

radostí ji doporučuji k obhajobě, přičemž vysoce vyzdvihuji zaprvé její myšlenkovou, stylovou 

a v neposlední řadě i formální úroveň, zadruhé zdařilý popis typů a tendencí při důkladné analýze 

jednotlivostí a zatřetí autorčinu samostatnost při volbě a zpracování tématu (bez významu jistě 

není zmínit, že jsem dostával ke čtení v podstatě hotové kapitoly práce). Práci proto 

jednoznačně navrhuji hodnotit jako výbornou.  

Pokud jsem v posudku autorčiny bakalářské práce o sportovních neologismech psal, že by 

vybrané části a výsledky práce měly být publikovány v nějakém lingvistickém časopise, musím 

do posudku přítomné práce ještě doplnit, že zde bych uvítal její kompletní vydání (s obligátním 

zohledněním nečetných připomínek). Na druhou stranu je ovšem zřejmé, že si téma žádá dalšího 

rozpracování, a to zdaleka nemyslím jen na detailní průzkum sémantiky dalších předpon, ale 

především na precizování lingvistických postupů a ověřování přínosnosti nejrůznějších 

teoretických přístupů, které se k lexikální sémantice vyslovují, nebo třeba na četnost a příčiny 

spojování směrových adverbií s předponovými slovesy, např. vykroužkovat (někoho) ven (z 

parlamentu). Přeji tedy autorce hodně štěstí v další práci a těším se na její nové výsledky. 

 

 

V Kubšicích-Rachlově 11. června 2017   Mgr. František Martínek, Ph.D. 


