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Předložená bakalářská práce představuje metodologii a výsledky výzkumu variantních 

deklinačních koncovek substantiv na základě korpusových dat. Autor si v úvodu jako cíl 

práce stanovuje zjistit stav používání variantních substantivních koncovek dle korpusu hrWaC 

2.2 a tento srovnat s prezentací dané problematiky ve třech chorvatských mluvnicích a v řadě 

učebnic chorvatského jazyka pro cizince, vydávené na FF Univerzity v Záhřebu. Původně měl 

v úmyslu danou problematiku srovnat i se stavem v slovnících chorvatského spisovného 

jazyka, od čehož bylo ale vzhledem k pandemické situaci v ČR a uzavření knihoven 

ustoupeno (slovníky jsou ale přesto zařazeny do seznamu použité literatury: Anić, Jojić, 

Šonje) a prezentace slovníků byla omezena na Hrvatski jezični portal, který je dostupný 

online. 

Práce je strukturovaná do dvou kapitol. V první je představena metodika výzkumu a 

mluvnice, učebnice a korpus, z nichž bude výzkum vycházet. Druhá kapitola shrnuje deset 

dílčích korpusových výzkumů, v nichž jsou postupně představeny a zkoumány variantní 

koncovky v jednotlivých pádech dle deklinačních tříd substantiv. 

Oproti ustáleným zvyklostem u bakalářských prací zde není zařazena kapitola, která by 

nejdříve danou problematiku představila teoreticky (a zároveň tak doložila schopnost studentů 

pracovat s odbornými prameny). Jen krátké představení jednotlivých problémů v odborné 

literatuře je vždy prezentováno před představením jednotlivých dílčích výzkumů a jejich 

výsledků. Autor v rámci odborné literatury vychází z tří zvolených chorvatských gramatik, 

které se liší zejména cílovou skupinou čtenářů. Pro komplexnější a podrobnější se ponoření 

do problematiky, jak je prezentována v odborné literatuře, by určitě bylo nutné srovnat stav 

také s dalšími gramatikami a monografiemi, věnujícími se chorvatské morfologii, např. 

gramatikou Glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika autorů Stjepan Babić, Dalibor 

Brozović, Ivo Škarić i Stjepko Težak (Nakladni zavod Globus, Zagreb 2007), která vyšla v 

rámci řady Velika hrvatska gramatika, anebo monografií Uvod u jezičnu morfologiju Ivana 

Markoviće (Diskut, Zagreb 2012), případně se stavem v chorvatských pravopisech. 

Samotný výzkum v korpusech odráží pečlivé promýšlení metodologie vyhledávání 

jednotlivých jevů a často až mravenčí práci při jejich zkoumání. Dle očekávání přinesly 

výsledky potvrzení některých jevů uváděných v mluvnicích, ale i objevení výraznějších 



rozdílů užívání jazyka v praxi dle korpusu oproti stavu prezentovanému v mluvnicích, čili 

objevení rozdílu mezi pravděpodobnou jazykovou praxí a normou.  

Zjištěný stav v praxi byl následně u každého jevu dále srovnán s jeho výkladem 

v učebnicích chorvatského jazyka pro cizince. Přestože i zde by určitě bylo prospěšné 

zahrnout vícero učebnic, autor se omezil na dnes pravděpodobně nejrozšířenější řadu, která 

však ve výkladu otevřeně směřuje k mluvenému jazyku, zatímco knižnější formy (často beze 

zmínky) ponechává stranou – což by mohlo vést k větší blízkosti s jazykovou praxí 

zastoupenou v jazykových korpusech. Ačkoli je pochopitelné, že se zvláště učebnice pro nižší 

úrovně různým variantnostem vyhýbají, nelze vždy souhlasit s autorovým tvrzením, že se 

učebnice některým variantnostem nevěnují vůbec, anebo je zmiňují až v pokročilejších 

úrovních, neboť zmínku o nich najdeme i v učebnicích pro nižší úrovně – namátkou uvádíme 

dva příklady: 

a) Se substantivy třídy e na -ica označujícími ženskou i mužskou osobu (jako jsou 

tužibaba, izdajica, neznalica atd.) učebnice seznamuje přinejmenším už na úrovni B2, ne až 

B2-C1 (viz Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika za 

razinu B2, s. 108), byť se zde též nezabývá jejich deklinací, ale shodou s atributem a 

predikátem. (s. 67) 

b) Informaci o rozlišení koncovek -i a -ju v instrumentálu singuláru substantiv třídy i dle 

toho, jestli je substantivum uváděno samostatně nebo je součástí syntagmatu opět učebnice 

uvádějí výrazně dříve nežli uvádí autor bakalářské práce (s. 74) – oproti jeho tvrzení, že s 

touto informací se studenti seznamují až na úrovni B2-C1, informaci v učebnicích můžeme 

vyčíst přinejmenším už na úrovni B1-B2 (viz Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskoga kao 

drugoga i stranoga jezika za razinu B1-B2, s. 55) a zde je i procvičována (viz Razgovarajte 

s nama! Vježbenica, gramatika i fonetika hrvatskog jezika za niži srednji stupanj B1-B2, s. 35 

a dále).  

Z formálního hlediska je práce zpracovaná standardně. Autorův projev je plynulý a dobře 

srozumitelný, s občas poněkud expresivnějším vyjadřováním (např. „abnormálně 

nespolehlivé“, s. 69) a s obvyklou, únosnou mírou formálních a gramatických chyb a 

překlepů. 

 

Autor v práci prokázal orientaci v problematice, především v metodologii výzkumu 

v jazykových korpusech. Největším kladem práce je samotný podrobný a pečlivý výzkum 

situace v praxi na základě jazykového korpusu, který upozorňuje na zjištěné rozdíly v užívání 

některých variantních koncovek v živém jazyce ve srovnání s často vágním nebo nepřesným 



popisem ve zvolených mluvnicích – a podobný popis metodologie výzkumu. Bohužel autor 

samotný výzkum nezasadil hlouběji do odborného rámce, jak je problematika prezentována 

v odborné lingvistické literatuře, která je zde zastoupena pouze třemi vybranými gramatikami.  

Na základě všeho výše uvedeného považuji předloženou práci za vyhovující požadavkům 

kladeným na závěrečnou práci a doporučuji ji k veřejné obhajobě. Především z důvodu 

chybějícího odborného rámce nenavrhuji známku nejvyšší, ale jako výslednou známku 

navrhuji velmi dobře. 
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