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Akademický rok: 2020/2021

Jméno a příjmení studenta: Roberto Lombino
Identifikační číslo studenta: 18153553

Typ studijního programu: bakalářský
Studijní program: Filologie
Studijní obor: Středoevropská studia
ID studia: 502738

Název práce: Jazyk obyvatel Jablunkovska na Těšínsku
Pracoviště práce: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí práce: Marián Sloboda, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Filip Kubeček

Datum obhajoby: 06.09.2021 Místo obhajoby: Praha
Termín: řádný

Průběh obhajoby: Autor bakalářské práce představil základní teze své práce, důvod,
proč si zvolil dané téma, způsob zpracování svého výzkumu,
zdůvodnil také zvolenou strukturu práce.
Následně představil svůj posudek vedoucí práce dr. Sloboda. Ocenil
zejména studentův samostatný terénní výzkum. Nedostatky práce
jsou drobnější. Dotazy na studenta: Na jaké metodologické problémy
autor narazil při přípravě a realizaci výzkumu a jak je vyřešil? Lze z
jazykové variace mezi respondenty usoudit např. na některé
probíhající jazykové změny, ústup nebo zachovávání konkrétních
jazykových rysů? Jak by bylo z metodologického hlediska možné
zpracovat získaný materiál kvantitativně z hlediska mezigenerační
variace?
Předsedkyně komise představila posudek oponenta práce, který nebyl
obhajobě přítomen, a požádala studenta o vyjádření se k
oponentovým výtkám.
Student se vyjádřil nejprve k posudku oponenta. Ohledně poznámky
o nedostatečném začlenění práce do kontextu českých nářečí (viz
posudek oponenta) student oponoval, že stejně tak by bylo možné
srovnávat s polskými nářečími a tato problematika nebyla přímo
tématem jeho práce. S polštinou srovnával zejména s ohledem na to,
že autor práce je polonista. Student se vyjádřil rovněž k některým
drobným poznámkám oponenta ohledně zpracování analyzovaného
materiálu.
V rámci diskuse se předsedkyně komise zeptala na další možnou
sekundární literaturu, kterou by bylo možné využít (viz výtka v
posudcích). Student doplnil některou zejména polskojazyčnou
literaturu. Student také odpověděl na dotaz oponenta: Mluvu
označovanou „po našimu“ charakterizujete jako nadnářeční útvar (s.
24), později jako název nářečí (s. 30) a zároveň ji v ukázkách
používají sami mluvčí jako pojmenování svého kódu (např. s. 45).
Můžete objasnit, čím se podle Vás tato mluva vyznačuje a jaké
rozdíly oproti tradičnímu dialektu v ní pozorujete? Student odkázal
na terminologii užívanou doc. Bogoczovou („po našimu“ – nářeční
způsob mluvení, samostatný jazykový kód).
Vedoucí práce navrhuje hodnocení „výborně“, oponent „dobře“.
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Komise se po debatě shodla na hodnocení „velmi dobře.

Klasifikace obhajoby: velmi dobře (2)

Předseda komise: doc. Simona Kolmanová, Ph.D. ............................

Členové komise: Renata Rusin Dybalska, Ph.D. ............................

 Mgr. Sylwia Czachór ............................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2 225367 - Roberto Lombino

http://www.tcpdf.org

