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Posudek vedoucí diplomové práce:
Eva Kadlecová si jako téma svojí DP zvolila zajímavou, avšak náročnou a málo
zpracovanou problematiku vývoje české syntaxe v první třetině 20. století. Byla si realisticky
vědoma toho, že postihnout vývoj celé jedné roviny jazyka by bylo nad možnosti diplomové
práce, a vědomě proto zvolila jen Výsek dané problematiky. Správně přitom vycházela z
předpokladu, že vývojové tendence probíhající v jazyce mohou být písemně ñxovány v podobě
dotazů čtenářů, adresovaných redaktorům Naší řeči. Předpokládala proto dále, že kromě
interpretace vývoje konkrétních jazykových jevů význačnými lingvisty té doby bude moci
usoudit i na některé obecné změny ve vývoji české syntaxe.
Teoretická část se opírá o zodpovědně nastudovanou sekundámí, ale i primární
syntaktickou literaturu. Autorka charakterizuje syntax tak, jak je chápána v tehdejších
nejvýznamnějších mluvnicích, a to zejména z terrninologického hlediska, připomíná
nejvýznanměj ší lingvisty té doby. Ve výzkunmé části potom vybírá otázky čtenářů, týkající se
syntaktické problematiky, ale i odborné statě pojednávající o konkrétních aktuálníchjevech,
zevrubně je rozebírá a konfrontuje s dobovými norrnativními příručkami. Na základě získaného
materiálu se pokouší V detailu postihnout vývojové syntaktické tendence dobře (ústup
adverbálního genitivu) i méně známé (autorka dokazuje už tehdy posilování přísponového
instrumentálu na úkor nominativu).
Všechny drobné připomínky jsou vyznačeny v textu diplomové práce.
Prosím, aby se autorka jistě velmi pracné a odpovědné zpracované diplomové práce vyjádřila k
těmto otázkám:

l. U kterého syntaktického jevu podle ní tehdejší lingvisté nejméně a u kterého nejvíce odhadli
budoucí vývoj?
2. Který syntaktický jev je v dotazech čtenářů nejvíce frekventovaný a proč?

Z uvedeného vyplývá, že předkládaná práce vyhovuje požadavkům kladeným na práci

diplomovou, a doporučuji ji proto k obhajobě.
V Praze 4. 5. 2007
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