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Jako vedoucímu mi byla předložena uvedená bakalářská práce, která se zabývá 

problematikou užívání variantních deklinačních koncovek substantiv v chorvatštině. Jde o 

téma, které v chorvatské lingvistice není doposud jednoznačně vyřešeno a relevantně 

zpracováno, proto pokládám za přínosné, že se jím student ve své práci zabývá. 

Práce je zaměřena na zjištění faktického stavu užívání variantních koncovek 

v současném chorvatském jazykovém standardu. Je proto orientována především na 

praktickou část a provedení výzkumu na relevantních datech jazykového korpusu.  

V úvodu student podává rámcový přehled stavu popisu studované problematiky 

v chorvatské lingvistické literatuře, a to především v chorvatských gramatikách, slovnících a 

učebnicích. Na tomto základě si také vymezuje okruh problematických pádových koncovek, u 

kterých existuje více než jedna varianta alespoň v jednom z uváděných zdrojů. 

Klíčové bylo zvolit si vhodnou metodiku, jak současný stav v jazyce ověřit. Inspirací 

tu byly gramatické výzkumy prováděné na materiálu českého národního korpusu, které se 

v současnosti stávají základem moderního popisu české gramatiky. V chorvatštině je toto na 

samém počátku, a proto i tato bakalářská práce má průkopnický charakter. Klíčové pro ni 

bylo zvolit vhodný jazykový materiál – korpus, který by odrážel stav současného jazykového 

standardu. Pro svůj výzkum si autor vybral momentálně patrně největší webový korpus 

chorvatštiny - Croatian Web hrWaC 2.2 v rozhraní Sketch Engine. 

V kapitole 2 je také pojednáno o lingvistické literatuře, která se problematikou 

variantních koncovek zabývá, a to především o gramatikách chorvatského jazyka. Podána je 

jejich stručná charakteristika, okolnosti vzniku a způsob zpracování. Na jejich základě jsou 

pak vybrány konkrétní jazykové jevy, které budou dále zkoumány. 

Kapitoly 3, 4 a 5 pak zahrnují jednotlivé deklinační třídy a konkrétní koncovky, 

jejichž variantnost je zkoumána. Pro každý tento jev je uveden nejprve teoretický popis ve 

všech dostupných mluvnicích chorvatštiny. Následuje návrh postupu, jak zmíněné teoretické 

teze ověřit v jazykovém korpusu a interpretace výsledků, která zahrnuje srovnání citovaných 

teoretických postulátů s reálným výskytem v současném psaném jazykovém standardu 

chorvatštiny. Následuje pak ještě komentář o tom, jak je či není problém variantnosti 



konkrétní pádové koncovky prezentován v učebnicích chorvatského jazyka, případně ve 

slovnících. Autor v tomto směru však podotýká, že vzhledem uzavření fakulty a knihoven 

z důvodu pandemie neměl možnost zahrnout u všech bodů veškerou literaturu, zejména 

lexikografickou, kterou původně plánoval. 

Práce je zpracována pečlivě a přehledně. Zejména oceňuji precizní statistické 

vyhodnocování výsledků a zohlednění statistické významnosti případných rozdílů, což 

v pracích z jihoslovanských filologií doposud není příliš časté. Výsledkem jsou zjištění, které 

teoretické poučky jsou v rozporu s faktickým stavem v jazyce. Stále však je nutno mít na 

paměti, že zkoumána byla pouze jedna jazyková vrstva, a to psaný jazykový standard.  

Zjištěné výsledky mohou být využity především ve výuce chorvatského jazyka.  

Předložená práce podle mého názoru splňuje požadavky na bakalářskou práci, a 

proto ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení známkou výborně. 
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