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Posudek vedoucího práce k bakalářské práci Marie Jochové 
„Kvantifikované subjekty a jejich shoda s přísudkem“ 

 
 
Ve své bakalářské práci autorka se ujala klasického ne příliš lehkého tématu syntaxe 
spisovné ruštiny – shody mezi subjektem a predikátem v případě kvantifikovaných 
subjektů. Na rozdíl od češtiny zde panuje v ruštině variabilnost a konkurence, které jsou 
závislé na řadě faktorů. Jedná se tedy o téma, které se nabízí na korpusový výzkum. 

Práce je dělena na úvod (s. 8), teoretickou část (s. 9-28), praktickou část (s. 29-46), 
závěry (s. 47-48) a seznam zdrojů a literatury (s. 49-55). Rozsáhlejší teoretická část má 
jednu velkou podkapitolu o shodě obecně, v části 2.1.6 je popsána klíčová shoda 
přísudku s kvantifikovaným podmětem. Praktická část obsahuje popis metodiky a 
výsledky rešerše v korpusu podle několika kritérií. 
 
Předloženou práci lze obecně hodnotit velmi kladně: autorka podrobně rozpracuje 
problematiku, která není zcela jednoduchá, s jistotou se orientuje v literatuře, prezentuje 
jednotlivé faktory a kontrastuje poměry v ruštině s poměry v češtině. Zejména lze však 
ocenit část praktickou, kde autorka – na omezeném vzorku, který však je pro 
bakalářskou práci přiměřený – prezentuje jednotlivé faktory, které ovlivňuje shodu 
přísudku s kvantifikovaným podmětem ve psané spisovné ruštině. Počítá zde i s možnou 
interakcí těchto faktorů a snaží se je podle možnosti od sebe oddělit, aby se dostala 
k průkazným výsledkům (průkazným samozřejmě v rámci zvoleného omezeného 
vzorku). Komentuje podmínky hledání v korpusu a odůvodňuje zvolený postup. 
V rámci výsledků se autorce podaří zejm. ukázat, že podstatnou úlohu hraje slovosled, 
že anteponované sloveso vede s vyšší pravděpodobností ke shodě slovesa v singuláru, 
než slovosled, v němž je podmět před přísudkem (s. 32, 40, 46-47). Tím se autorce 
podařilo potvrdit dojem, který vzniká u čtenáře při čtení odpovídajících kapitol např. 
v akademické „Ruské gramatice“ (Русская грамматика, Москва 1980), na základě 
konkrétního vzorce aktuálních ruských psaných textů. Jednotlivé typy jsou dostatečně 
ilustrovány příklady z korpusu. 
 
Kromě několika formálních nedůsledností nebo opomenutí jako jsou překlepy nebo 
citace nevidím žádné zásadní nedostatky, práce odpovídá zadání a podmínkám 
bakalářské práce, v řadě případů, zejména v práci s korpusem, převyšuje běžný průměr. 
Práce obecně vykazuje přesný a stylisticky adekvátní lingvistický metajazyk. 
 
Bakalářskou práci Marie Jochové „Kvantifikované subjekty a jejich shoda s přísudkem“ 
doporučuji k obhajobě a navrhuji po úspěšné obhajobě hodnocení stupněm 1 – 
„výborně“. 

 
 
 
 

V Praze, dne 12. 6. 2020 (Markus Giger) 


