
ERRATA 

Na základě cenných upozornění v posudcích a na základě zjištění 

vzniklých až po odevzdání finální podoby disertační práce využívám možnosti 

uvést následující opravy a upřesnění: 

s. 18 – správně: Czech through Russian; s. 36 – správně: наиболее; s. 40 – 

správně: булочная; s. 41 (poznámka pod čarou) – správně: Я рад вас видеть; s. 

43 – správně: Downův syndrom; s. 46 – správně: фамилия, овец; s. 62 – správně: 

прогноз; s. 63 – správně: адъектив; s. 65 – správně: колготки, лёгкие; s. 66 – 

správně: сыновья; s. 118 – správně: язык; s. 129 – správně: nicméně; s. 239 

(poznámka pod čarou) – správně: единый 

s. 40 – Na konci oddílu 1.2.2 (Substantivizovaná adjektiva) je příliš kategoricky 

konstatováno, že „sémanticko-slovotvorná podskupina neuter typu školné, jízdné, 

spropitné“ označující v češtině různé platby nemá v ruštině „v dané typologické 

rovině ekvivalent“. V posudku dr. Macurové je uvedeno několik příkladů ruských 

substantivizovaných adjektiv typu декретные (peněžitá pomoc v mateřství / 

mateřská), подъёмные (cestovné), сверхурочные (peníze za přesčasy), чаевые 

(spropitné), které označují druhy plateb. Jde o pluralia tantum (tedy nikoliv 

singulárová neutra), u nichž se gramatický rod neurčuje, neboť v plurálu ruských 

přídavných jmen se formálně neprojevují rodové rozdíly. V češtině by danému 

typu substantivizovaných adjektiv nejlépe odpovídal výraz drobné. 

s. 77 – Slovo подмастерье – tovaryš je v ruštině sice formálně shodné s neutry, 

ale jde o maskulinum. V češtině lze vzdálenou paralelu nalézt u slov typu kníže, 

hrabě, jejichž deklinace se formálně shoduje s neutry, ale shodné přívlastky 

signalizují v rámci singuláru příslušnost k maskulinům. Z historického hlediska 

jistý ne zcela symetrický ekvivalent představují též maskulina typu krejčí, kočí, 

purkrabí. 

s. 171 – opravená verze věty: „ve spisovné češtině se nevyskytují (v synchronním 

smyslu)“ 

s. 177 – opravená verze věty: „Celková koncepce prezentace deklinačních 

paradigmat, koncepce obměněné opakované prezentace gramatiky i systém 



cvičebních úloh pak může být založen na implicitním kontrainterferenčním 

přístupu.“ 

s. 180 (poznámka pod čarou č. 105) – opravená verze věty: „Příkladem může být 

zmíněnými autory deklarované synchronní sloučení deklinací typu předseda a 

žena v singuláru a současné opomenutí kompletního příklonu k o/u-kmenovému 

skloňování v plurálu, tj. k vzoru pán.“ 

s. 218 – opravená verze věty: „Zcela nový přístup k (vertikální i horizontální) 

prezentaci vzorových paradigmat …“ 

Doplnění přílohy č. 82: 

V souhrnné deklinační tabulce pro úroveň B1 a vyšší úrovně podle SERR 

(příloha č. 82) byly až po odevzdání práce doplněny tvary vokativu 

v paradigmatech posesivních adjektiv, a to následujícím způsobem: vok. = nom. 

pro obě čísla, pouze v paradigmatu typu otcova / matčina / (Anna Karenina) byly 

kromě základního vok. = nom. v závorce uvedeny variantní podoby (Anno 

Karenino / Kareninová). Tím ovšem není vyjádřeno úplné spektrum variantních 

podob Vsg u ženských příjmení ruského původu. (Tvary vokativu jsou 

v odevzdané verzi z 29. 1. 2019 vynechány. V rámci vkládání errat již není možné 

přílohy upravovat.) 

Doplnění literatury k tématu práce (s. 17–20): 

ĎUROVIČ, Ľ. (1964). Paradigmatika spisovnej ruštiny. Bratislava: Slovenské 

pedagogické nakladateľstvo. 

ĎUROVIČ, Ľ. & GIGER, M. (2018). Paradigmatika spisovnej ruštiny. 

Hláskosloví a tvarosloví. San Francisco, CA: Academia.edu. ©2019. Dostupné z: 

https://www.academia.edu/36047214/Paradigmatika_spisovné_ruštiny._Hláskoslo

ví_a_tvarosloví 

Ďurovičův popis formální morfologie (paradigmatiky) ruštiny je 

výjimečným didaktickým počinem, neboť usiluje o precizní výklad partií, které 

ostatním autorům unikají, či je považují za samozřejmé, ačkoliv samozřejmé 

nejsou. Jde zejména o morfematickou a fonologickou stavbu ruských pádových (v 

rámci celé publikace všech paradigmatických) tvarů. Záslužné je proto nové 

přepracované vydání, jež vychází zásluhou M. Gigera. (Mluvnice mohou být 

http://www.academia.edu/
https://www.academia.edu/36047214/Paradigmatika_spisovné_ruštiny._Hláskosloví_a_tvarosloví
https://www.academia.edu/36047214/Paradigmatika_spisovné_ruštiny._Hláskosloví_a_tvarosloví


hodnoceny jako didaktická díla, neboť jejich smyslem je srozumitelně vyložit 

gramatiku konkrétního jazyka širší než pouze úzce odborné veřejnosti.) 

ŠPAČKOVÁ, S. (2017). Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika. Vlastní 

jména v překladu. Brno: Masarykova univerzita. 

S. Špačková se ve své monografii (pův. disertační práci) zabývá tématem, 

které je velmi aktuální nejen z hlediska obecné bohemistiky a translatologie, ale 

rovněž i z hlediska oboru čeština jako cizí jazyk. Při výuce češtiny adresované 

ruskojazyčným cizincům velmi často vzniká potřeba přesného překladu i 

morfologické adaptace proprií, o kterých je v konkrétních situacích řeč. Jde 

nejenom o příjmení, ale i o toponyma, příp. i názvy institucí, různých budov atp. 

Autorka na stranách 130–137 nalézá uspokojivé řešení lingvistického hlavolamu, 

jenž spočíval v nejednoznačném postoji odborníků ke skloňování ruských 

ženských příjmení v češtině. Klíč k řešení problému nalezla především díky tomu, 

že ruská ženská příjmení rozčlenila do několika typologických okruhů podle 

konkrétního zakončení, a to precizněji, než činili její předchůdci. V předkládané 

disertační práci je na s. 42 problém připomenut spíše jako otevřená a dosud 

nedořešená otázka. 


