Posudek bakalářské práce Kateřiny Jagošové
Použití lokálních postpozic v současné finštině

Kateřina Jagošová si za téma své bakalářské zvolila finské postpozice. Tento slovní druh
přitahuje pozornost mnoha studentů, kteří se finštinou jako cizím jazykem zabývají, přesto se
mu odborná literatura nevěnuje příliš často a studie se většinou omezují pouze na jeho
morfosyntaktickou funkci. Autorka se však rozhodla prozkoumat aktuální stav používání
vybraných postpozic s cílem zjistit, zda a v jaké míře se v současném jazyce vyskytují.
Předložená práce je členěna do pěti hlavních kapitol. Po krátkém úvodu představuje druhá
kapitola postpozice jako slovní druh, uvádí jejich sémantické dělení a stručně se zabývá i
jejich původem, formou (včetně stupňování) a funkcí. Opírá se při tom o jednu
z nejzásadnějších monografií na téma finských postpozic (Lindroos 1997) a toto dílo je také
hlavním, nikoliv však jediným teoretickým zdrojem této práce.
Pro bližší zkoumání si K. Jagošová zvolila postpozice lokální, které tvoří nejpočetnější skupinu
ze zhruba 400 finských postpozic. Z nich vybrala desítku těch, které se vyskytují ve všech
šesti lokálních pádech. V analytické části (kap. 3 a 4) přináší na základě korpusových dat
zjištění o současném používání těchto postpozic. Přestože autorka tedy využívá data
paralelního korpusu, nevyužívá kontrastivní metodu a zaměřuje se pouze na situaci postpozic
v současné finštině. Jak vyplývá z pečlivě vypracovaných tabulek, rozdíl v distribuci mezi
jednotlivými pádovými variantami se stejným základem může být poměrně značný, u
některých variant se v daném materiálu nenašly dokonce žádné výskyty (např. keskessä,
keskestä, nojassa, nojasta). Jednotlivé postpozice také většinou poměrně jasně preferují buď
vnitřní, nebo vnější lokální pády.
Čtvrtá kapitola zkoumá podrobněji šest postpozic se základem sisä- a pokouší se najít
významové rozdíly mezi použitím lokální postpozice a čistého lokálního pádu. Zajímavá
zjištění o rozdílu v použití vnějších a vnitřních pádů přináší také kap. 4.4.4., v níž autorka
zkoumala kolokace této šestice. Bohužel jí však zvolený subkorpus omezený na finskou
beletrii obsaženou v paralelním korpusu InterCorp (viz příloha 2) neposkytl dostatek
materiálu, protože opakující se kolokace jsou pouze v řádech jednotek a výsledky analýzy je
tak třeba brát pouze jako jisté tendence, které by bylo třeba verifikovat na materiálu
obsáhlejším i žánrově pestřejším.
Navzdory výše uvedeným výhradám lze konstatovat, že celkově má předložená práce jasnou
a logickou strukturu a přináší zajímavou sondu do současného používání zkoumaných
lokálních postpozic. Autorka pečlivě pracuje jak se sekundární literaturou, tak i
s analyzovaným materiálem.

Domnívám se, že práce Kateřiny Jagošové splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, a
navrhuji ji ohodnotit známkou výborně.
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