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Bakalářská práce Lukáše Jiřičky narušuje tradiční pohled na českou gramatiku, který odmítá, že by 

v češtině mohly figurovat ambipozice. Trpělivou a důkladnou argumentací, která se opírá nejen o 

teoretické základy, ale zejména o tvrdá data, pak vnáší tento prvek do bohemistického diskurzu. 

 

 

1. Koncepce práce 

 

Jiřičkova práce je koncipována tradičně, tedy po shrnutí stávající literatury a teoretické argumentaci 

následuje analýza lingvistického materiálu reprezentovaná korpusem SYN2020. Dále jsou tato 

analyzovaná data interpretována a za jejich přispění jsou aktualizovány původní předpoklady. Plynutí 

textu je přirozené a argumentace poctivá.  

 

Celkové hodnocení koncepce práce: A 

 

 

2. Metodologie a zpracování dat 

 

Metodologicky se autor opírá o klasický standard korpusové lingvistiky, přičemž jej tvůrčím způsobem 

rozvíjí pro potřeby své práce. Při extrapolaci korpusových dat Jiřička používá zcela adekvátně 

konfidenční intervaly velikosti efektů. Jako zbytečné vidím použití T-score. Je sice použito jen jako 

pomocná technika, ale přesto by bylo skvělé, kdyby se nám podařilo zbavit se T-score jednou 

provždy. Vzhledem k tomu, že zkoumaný jev je v korpusu poměrně řídký, a tím pádem automaticky 

chybně oanotovaný, bylo nutno přikročit k ručnímu třídění dat; velmi oceňuji, že tato tříděná data 

jsou publikována online jako open source dataset, tedy že je může využít odborná veřejnost jak ke 

kontrole výstupů z této práce, tak k vlastnímu následnému bádání.  

 

Celkové hodnocení metodologie a zpracování dat: A 

 

 

3. Práce s odbornou literaturou 

 

Práce s odbornou literaturou je nadprůměrná. Vzhledem k tomu, že samotným jádrem práce je 

popření části dosavadních bohemistických koncepcí, bylo nutné kriticky se vyrovnat s větším 

množstvím literatury. Zpracování zahraniční literatury je v autorově případě samozřejmostí. 

 

Celkové hodnocení práce s odbornou literaturou: A 

 



 

4. Formální úroveň práce 

 

Na bakalářskou práci je text poněkud dlouhý (83 tiskových stran, cca 90 normostran), nicméně 

vzhledem ke komplexitě tématu je délka opodstatněná. Díky ní bylo možné dosáhnout 

srozumitelnosti textu a argumentační propracovanosti.  Pro větší názornost bych ocenil více obrázků 

a grafů. Typograficky je text v pořádku a bez rušivých překlepů. Citace jsou důsledné a systematicky 

formátované. 

 

Celkové hodnocení formální úrovně práce: A 

 

 

4. Celkové hodnocení 

 

Předložená studie s přehledem splňuje požadavky kladené na tento typ závěrečné práce. Proto 

navrhuji hodnocení výborně. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 9. 5. 2021      Jiří Milička v. r. 

Ústav srovnávací jazykovědy FF UK  

Ústav Českého národního korpusu FF UK 

 


